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Material Publicitário da distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da 73ª Série da 1ª Emissão ("Oferta") da Ápice
Securitizadora S.A. ("Emissora") lastreado em créditos imobiliários cedidos pela Nova I – Fundo de Investimento Imobiliário – FII (“Cedente 1”),
representado por seu administrador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Administrador”) e tendo como gestor a VBI Real
Estate Gestão de Carteiras Ltda. (“Companhia”) e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios XPCE III (“Cedente 2” ou “FIDC XPCE III” e em
conjunto com o Cedente 1, os “Cedentes”), representado pelo Administrador e tendo como gestor a XP Gestão Ltda. O Banco Itaú BBA S.A.
(“Coordenador Líder”) e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP” e, quando referido em conjunto com o
Coordenador Líder, os "Coordenadores") estão participando da Oferta, com base em informações prestadas pela Emissora e pelas Cedentes, não
implica, por parte dos Coordenadores, nenhuma declaração ou garantia com relação às informações contidas neste material ou julgamento sobre a
qualidade da Emissora, da Cedente, da Devedora, da Oferta ou dos CRI. Este material de divulgação não deve ser interpretado como uma solicitação ou
oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários e não constitui recomendação de investimento ou qualquer garantia sobre as
expectativas de retorno do investimento e/ou do valor principal investido. Os Coordenadores e seus representantes não se responsabilizam por
quaisquer perdas, prejuízos ou danos que possam advir das decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste material.

Este material apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o prospecto
preliminar da Oferta ("Prospecto Preliminar") (assim como sua versão definitiva, quando disponível), antes de decidir investir nos CRI. Qualquer decisão
de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Prospecto Preliminar (assim como sua
versão definitiva, quando disponível), que conterá informações detalhadas a respeito da Oferta, dos CRI e dos riscos relacionados a fatores
macroeconômicos, ao setor de atividade da Emissora, da Cedente, da Devedora, e aos CRI. O Prospecto Preliminar (assim como sua versão definitiva,
quando disponível) poderá ser obtido junto à Emissora, aos Coordenadores, à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") e à CETIP S.A. – Mercados Organizados ("CETIP").

A Oferta é destinada a investidores qualificados, conforme definido no artigo 9º-B da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme
em vigor. A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção do registro da Oferta. Portanto, os termos e condições da Oferta e as informações
contidas neste material de apresentação a potenciais investidores e no Prospecto Preliminar estão sujeitos a complementação, correção ou
modificação em virtude de exigências da CVM e da ANBIMA. O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, em garantia de
veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade dos CRI, da Emissora, da Cedente ou das demais instituições prestadoras de
serviços.

Disclaimer
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As informações contidas nesta apresentação não foram conferidas de forma independente pelos Coordenadores. Os Coordenadores e seus
representantes não prestam qualquer declaração ou garantia com relação às informações contidas nesse documento ou julgamento sobre a qualidade
dos CRI, e não terão quaisquer responsabilidades relativas a quaisquer perdas, prejuízos ou danos que possam advir como resultado de decisão de
investimento, tomada com base nas informações contidas neste documento.

A decisão de investimento dos potenciais investidores nos CRI é de sua exclusiva responsabilidade, podendo recorrer a assessores em matérias legais,
regulatórias, tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária para formarem seu julgamento para o
investimento nos CRI. Este material não é direcionado para objetivos de investimento, situações financeiras ou necessidades específicas de qualquer
destinatário. Este material não tem a intenção de fornecer bases de avaliação para terceiros de quaisquer valores mobiliários e não deve ser
considerado como recomendação para subscrição ou aquisição de valores mobiliários.

A decisão de investimento nos CRI demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes ao investimento. Os
potenciais investidores devem avaliar juntamente com sua consultoria financeira e jurídica os riscos de inadimplemento, liquidez e outros
associados a esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto Preliminar (assim como sua versão definitiva, quando
disponível), do formulário de referência da Emissora, bem como do Termo de Securitização e demais documentos da Oferta pelo investidor ao
aplicar seus recursos, especialmente as respectivas seções de fatores de risco.

O presente documento não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. As
informações nele contidas não devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. Recomenda-se que os
investidores consultem, para considerar a tomada de decisão relativa à aquisição dos valores mobiliários relativos à Oferta, as informações contidas no
Prospecto Preliminar (assim como sua versão definitiva, quando disponível), seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e
assessores antes da tomada de decisão de investimento.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DOS CRI, DA EMISSORA E DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE
SERVIÇOS.

Disclaimer
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Este material é estritamente confidencial e está sendo distribuído apenas a receptores selecionados. Este material não deve ser reproduzido (no todo
ou em parte), distribuído ou transmitido para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio da Emissora e dos Coordenadores.

O Prospecto Preliminar poderá ser obtido junto à Emissora, aos Coordenadores , à CETIP, à BM&FBOVESPA e à CVM, nos endereços abaixo: (1) do
Coordenador Líder – https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas, neste website clicar em "CRI Certificados de Recebíveis
Imobiliários", depois em "2016", "maio" e acessar o CRI Vale Prospecto Preliminar – 73ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A. com data mais
recente; (2) do Coordenador - http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx, neste website clicar em " CRI VALE - 73ª Série da 1ª Emissão
de Certificado de Recebíveis Imobiliários da Ápice" e, então, clicar em "Prospecto Preliminar". (3) da Securitizadora –
http://www.apicesec.com.br/emissoes?&Ano=2016, neste website clicar em "2016", depois no item "informações" referente ao "CRI:73º",
posteriormente acessar o arquivo em pdf do Prospecto Preliminar com data mais recente, (4) da CVM - www.cvm.gov.br (neste website acessar em
"Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta a Informações de Companhias", clicar em
"Documentos e Informações de Companhias", buscar por "Ápice Securitizadora" no campo disponível. Em seguida, acessar "Ápice Securitizadora S.A."
e posteriormente "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". No website acessar "download" em "Prospecto Preliminar" com data de referência
mais recente, (5) da CETIP - www.cetip.com.br, neste website, acessar "Comunicados e Documentos", acessar "Prospectos", buscar por "Prospectos do
CRI" e, "Ápice Securitizadora S.A." e escolher o Prospecto Preliminar da 73ª Série da 1ª Emissão com data mais recente, (6) da BM&FBOVESPA -
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm - neste website clicar em "Apice
Securitizadora S.A.", em seguida clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e acessar o
Prospecto Preliminar com data de referência mais recente; e (7) da ANBIMA – http://cop.anbima.com.br/webpublic/Default.aspx, neste website clicar
em "Acompanhar Análise de Ofertas", em seguida no campo disponível "Oferta Pública", buscar por "Certificados de Recebíveis Imobiliários" e
posteriormente clicar no campo "Nome Emissor/Ofertante" que fizer referência à Ápice Securitizadora S.A. Por Fim, no item "Documentação", fazer o
download do "Prospecto Preliminar" com data de atualização mais recente.

Disclaimer

Adicionalmente, o Formulário de Referência da Emissora encontra-se disponível nas seguintes páginas da rede mundial de computadores: (i) 
www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Informações de Regulados”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta a Informações de Companhias”,
depois clicar em “Documentos e Informações de Companhia” buscar por “Ápice Securitizadora”, e selecionar “Formulário de Referência”, depois clicar 
em Formulário de Referência – Ativo, versão mais recente) ; e (ii) http://www.apicesec.com.br/ - Link para acesso direto ao Formulário de Referência: 

http://www.apicesec.com.br/demonstracoes-financeiras (neste website, clicar na “lupa” do item “Formulário de Referência”).

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas
http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx
http://www.apicesec.com.br/emissoes?&Ano=2016
http://www.cvm.gov.br/
http://www.cetip.com.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm
http://cop.anbima.com.br/webpublic/Default.aspx
http://www.cvm.gov.br/
http://www.apicesec.com.br/
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Visão Geral VBI
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Time com experiência no mercado imobiliário brasileiro

Visão Geral VBI

Fonte: 1 - Contrato Social da Companhia; 2 – Apresentação Institucional da Companhia (Track Record)

VBI Real Estate¹
 São Paulo – portfolio de investimentos focado exclusivamente para Real Estate no Brasil

 Fundada em 2006, Gestora 100% independente e controlada pelos sócios

Time verticalmente 

integralizado²

 35 pessoas representando a Companhia

 Experiência em investimentos no mercado imobiliário e desenvolvimento imobiliário no Brasil

 Gerenciamento e conclusão de projetos imobiliários residenciais e comerciais no Brasil

Histórico²

 Aproximadamente RS$614,9 milhões em projetos 100% concluídos, mantendo uma TIR média bruta de 36 e 

múltiplos de 1,9x

 Experiência em investimentos logísticos, varejo, complexos residenciais e projetos comerciais.

 Investimentos em projetos que encontram-se em diferentes estágios de desenvolvimento e estruturas de 

capital

(Página 88 do Prospecto)
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Atuação nacional em projetos de diferentes características e níveis de complexidade

Atuação em diferentes regiões do país

Fonte: ¹Apresentação Institucional da Companhia (Track Record)

Distribuição geográfica no Brasil

Diversificação Geográfica

Região de atuação do VBI
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 Capital alocado em 12 de 27 Estados

 31 investimentos entre os setores de varejo, escritórios   

comerciais, residencial e industrial¹

 Portfolio residencial comprometido com valor potencial de 

venda  de R$ 3,3 bilhões¹

 Total construído¹: 1.897.325 m²

(Página 89 do Prospecto)
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História da VBI

9Fonte: 1 – Apresentação Institucional da Companhia; 2 – Anúncio de encerramento do FII FL 4440; 3 – Demonstrações Financeiras dos Fundos

2009

2012

2015

2010

Encerramento da Oferta do BREOF I. 
Início da Oferta do BREO-VG

Início da Oferta do BREOF II

Realização da Oferta Inicial no valor de R$ 215 
mm do FII Faria Lima 4440

Distribuição de 120% do capital do BREOF I e 
100% dos investimentos do BREOF II 100%

120% Lançamento do BREOF III

2014

(Página 90 do Prospecto)
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Projeto S11D 

Fonte: Website da Vale S.A. (http://mundo.intranetvale.com.br/PT/Unidade/Content/Brasil/PA) 

 Início da extração de minério prevista para o segundo semestre de 

2016

 Processo produtivo: mina sem caminhões (sistema truckless) e 

processamento a seco

 Plantas de beneficiamento a seco

Sistema Truckless

Plantas de beneficiamento

Dados gerais (mina e plantas de beneficiamento)

(Página 90 do Prospecto)

http://mundo.intranetvale.com.br/PT/Unidade/Content/Brasil/PA
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Projeto S11D 

12Fonte: Relatórios da Vale S.A. do 4T15 (http://www.vale.com/PT/investors/information-market/annual-reports/20f/20FDocs/Vale%2020-F%202015_p.pdf) 

Infraestrutura

Visão da planta

Pre-stripping

Posicionamento dos módulos

 Progresso físico: 80%

 Start-up: 2S16

 Capacidade: 90 Mtpa

 Capex Estimado¹: US$ 6,40 bilhões

 Capex Executado: US$ 4,65 bilhões

O progresso físico da Mina e da Planta de beneficiamento está avançando conforme o planejado

(Página 91do Prospecto)

http://www.vale.com/PT/investors/information-market/annual-reports/20f/20FDocs/Vale 20-F 2015_p.pdf
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A capacidade logística será ampliada através do programa Capacitação Logística Norte S11D (CLN S11D) 

Expansão Logística

Fonte: Website Vale S.A. (http://www.vale.com/brasil/pt/initiatives/innovation/s11d/documents/book-s11d-2013-pt.pdf )

Detalhes do CLN S11D

Projeto S11D 
(Página 91 do Prospecto)

Dentro deste programa encontra-se a expansão da Estrada de 

Ferro Carajás (EEFC)

Programa Capacitação Logística Norte

S11D

São Luís

São Luís

Carajás

Canaã dos Carajás

PA

MA

Ramal Ferroviário Sudeste do Pará

Expansão da Estrada de Ferro Carajás

Expansão do Terminal Ferroviário Ponta da Madeira (TFPM)

Projeto do Terminal Portuário de Ponta da Madeira (onshore)

Projeto pier IV (Offshore)

 42 trechos de duplicação de linhas férreas (504 km)

 55 remodelações da superestrutura e infra-estrutura de pátios 

de cruzamento existentes (226 km)

 Construção de:

− Novo Ramal Ferroviário (101 km)

− Rodovia Municipal de Canaã dos Carajás

− Viadutos e pontes rodoviários

− Instalações para apoio à operação e manutenção

 Substituição e ampliação ao longo da Estrada de Ferro Carajás 

dos sistemas de:

− Sinalização de controle ferroviário,

− Energia elétrica 

− Telecomunicação

13

http://www.vale.com/brasil/pt/initiatives/innovation/s11d/documents/book-s11d-2013-pt.pdf


LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO 

“FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO
Projeto S11D 

Fonte: Relatórios da Vale S.A. do 4T15 (http://www.vale.com/PT/investors/information-market/annual-reports/20f/20FDocs/Vale%2020-F%202015_p.pdf) 

O avanço físico do Corredor Logístico Norte (Ferrovia e Porto) também segue conforme o cronograma

(Página 92do Prospecto)

 Progresso físico: 57%

 Start-up: 1S14 a 2S18

 Capacidade Adicional: 80 Mtpa

 Capex Estimado¹: US$ 7,85 bilhões

 Capex Executado: US$ 4,46 bilhões

Ramal Ferroviário - Tunel 1

Onshore – Pátio de estocagem

EEFC - Segmento 13 - 14

Pier IV - Norte



Moradias Vale
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Características do Empreendimento

Fonte: Proposta técnica para locação de unidades habitacionais Canaã dos Carajás – PA, datado de 28 de agosto de 2015

Contrato entre a Cedente e a Vale para construção de moradias para os trabalhadores da Vale, na modalidade built to suit

Casas Vale - Overview

Nápoles

Verona

Milão

 597 casas

 602 lotes

 131.207 m²

 Construtora: Amec Construtora Ltda. (CNPJ: 10.841.108/0001-60)

 Projetos: Verona (341 casas), Nápoles (30 casas) e Milão (226 casas)

(Página 92 do Prospecto)



Estrutura, Termos e Condições
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Certificado de Recebíveis Imobiliários - Estrutura

 CRI com lastro em contrato atípico de locação, na modalidade built to suit, assinado entre a Cedente e a Vale S.A. para a construção de 

residências destinadas a funcionários da Vale no Estado do Pará (“Contrato BTS”)

Durante a Construção

 Fundo de Liquidez no valor inicial obtidos pela VBI decorrente da integralização dos CRI, com liberações mediante aceite da Vale

 Fiança do Itaú Unibanco no valor limite de R$10.000.000,00

Após a construção do Imóvel

 Endosso da apólice de seguro do imóvel

 Fundo de Liquidez no valor mínimo de R$ 10.000.000,00 e Fundo de Despesas no valor mínimo de R$100.000,00

Descrição

Garantias

(Página 93 do Prospecto)
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Certificado de Recebíveis Imobiliários - Estrutura

Estrutura da Securitização

(Página 93 do Prospecto)

FII Nova I

(Cedente 1)

Contrato de Locação

Investidores

CRI 400

2

5

Devedora

1

Cedente 2

Juros e Amortizações

6

Alugueis

3

4Cessão CCI

Pagamento pela Cessão
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Certificado de Recebíveis Imobiliários - Estrutura

(Página 49 do Prospecto)

Estrutura da Securitização

1) Devedora e o Cedente 1 firmam Contrato de Locação para construção e posterior locação das Unidades Habitacionais.

2) Cedente 1 emite a CCI 1 e a CCI 2 representativas dos Créditos Imobiliários 1 e dos Créditos Imobiliários 2, respectivamente,

decorrentes do Contrato de Locação. A CCI 1 e a CCI 2 são cedidas pelo Cedente 1 ao Cedente 2, em contrapartida o Cedente 2

disponibilizará os recursos equivalente aos valores das CCI 1 e CCI 2.

3) Posteriormente, o Cedente 1 emitirá a CCI 3, representativa dos Créditos Imobiliários 3 decorrentes do Contrato de Locação.

4) As CCI e os respectivos Créditos Imobiliários são cedidos pela Cedente 1 e pela Cedente 2 para a Emissora. Com os recursos

obtidos pela venda dos CRI, observado o cumprimento das demais condições previstas no Contrato de Cessão, a Emissora realiza o

pagamento do Valor da Cessão ao Cedente 1 e ao Cedente 2.

5) A Emissora realiza a emissão dos CRI com lastro na CCI (representando os Créditos Imobiliários), conforme o disposto no Termo de

Securitização, os quais serão distribuídos publicamente no mercado de capitais brasileiro pelos Coordenadores, nos termos da

Instrução CVM 400.

6) Aperfeiçoada a cessão dos Créditos Imobiliários à Emissora, os pagamentos dos Créditos Imobiliários decorrentes do Contrato de

Locação serão feitos diretamente à Emissora pela Devedora. A Emissora por sua vez utilizará estes recursos para remunerar e

amortizar os CRI, conforme cronograma de pagamentos da operação previsto no Termo de Securitização.
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21

Garantias da Operação

 Durante o período de construção os recursos obtidos pela Cedente 1 na emissão dos CRI permanecerão no Fundo de Liquidez, sendo

liberados para a Cedente de acordo com o aceite da Vale nas casas.

 Foi contratada pelo Cedente 1 junto ao Itaú Unibanco S.A. fiança bancária ("Fiança"), em favor da Emissora, para garantir o pagamento

dos valores devidos aos titulares de CRI conforme previsto no Termo de Securitização, inclusive em decorrência de amortização

extraordinária ou vencimento antecipado dos CRI, caso o valor dos Créditos Imobiliários pagos pela Devedora somados aos valores

existentes no Fundo de Liquidez não sejam suficientes para tanto. A Fiança possuirá inicialmente o valor limite de R$10.000.000,00 (dez

milhões de reais), equivalente a, aproximadamente, 8% (oito por cento) do Valor Total da Emissão, com prazo até 24 de abril de 2018. Não

haverá obrigação ou possibilidade de renovação da Fiança após o final do prazo mencionado anteriormente.

 O Contrato BTS é dividido em 16 fases mensais, cada uma corrigida anualmente pelo IGP-M do mês vigente. Os CRI serão corrigidos

mensalmente pelo IGP-M. Durante a fase de construção até o aceite da Vale os valores dos alugueis serão reajustados pelo IPCA.
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(Página 94 do Prospecto)
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Termos e Condições da Oferta

Emissora: Ápice Securitizadora S.A. (vide página 24 do prospecto)

Título: Certificados de Recebíveis Imobiliários, distribuição via Instrução ICVM 400 (vide página 29 do prospecto)

Regime de Colocação Os CRI serão distribuídos sob o regime de garantia firme de colocação (vide página 29 do prospecto)

Volume da Emissão: R$ 140.000.000,00 (centro e quarenta milhões de reais) (vide página 24 do prospecto)

Cedentes:
1. Nova I – Fundo de Investimento Imobiliário – FII; (vide página 25 do prospecto)

2. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios XPCE III; (vide página 24 do prospecto)

Devedora: Vale S.A. (vide página 21 do prospecto)

Rating da Emissão: AA-sf(exp)(bra) pela Fitch (vide capa do prospecto)

Lastro:
Direitos creditórios decorrentes de um contrato de locação atípico, na modalidade “buit-to-suit”, celebrado 

entre o cedente e a Vale S.A. (vide página 93 do prospecto)

Fundo de Liquidez, 

Fiança e Seguros:

- Fundo de Liquidez e fiança bancária durante o período de construção (vide página 93 do prospecto)

- Fundo de Liquidez e endosso da apólice de seguros no período pós construção (vide página 93 do

prospecto)

Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00, na Data de Emissão dos CRI (vide página 21 do prospecto)

Séries: 73ª série da 1ª Emissão de CRI da Ápice Securitizadora S.A. (vide página 24 do prospecto)

Prazo:
Período compreendido entre 14 de setembro de 2016 e 23 de maio de 2029. (vide página 26 do

prospecto)

Remuneração Teto: NTN-B 2024 + 1,20% a.a. (vide página 26 do prospecto)
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Termos e Condições da Oferta

Forma de Amortização: Mensal, customizado (vide páginas 55 a 59 do prospecto)

Pagamento de Juros: Mensal, customizado (vide páginas 55 a 59 do prospecto)

Tributos: 

O Cedente 1 será responsável perante a Emissora pelo custo de todos os tributos (inclusive na fonte)

incidentes, a qualquer momento, sobre os pagamentos, remuneração e reembolso devidos na forma do

Contrato BTS e do Contrato de Cessão, os quais, quando devidos, deverão ser integralmente pagos pelo

Cedente 1. Nesse sentido, referidos pagamentos deverão ser acrescidos dos valores atuais e futuros

correspondentes a quaisquer tributos que sobre eles incidam, venham a incidir ou sejam entendidos

como devidos (gross up). (vide página 329 do prospecto)

Data Estimada do 

Bookbuilding:
29 de agosto de 2016  (vide página 74 do prospecto)

Data Estimada da 

Liquidação:
14 de setembro de 2016  (vide página 74 do prospecto)

Distribuição e 

Negociação:
CETIP e/ou BM&FOVESPA  (vide página 75 do prospecto)

Coordenadores: Banco Itaú BBA S.A. e XP Investimentos (vide página 24 do prospecto)

Agente Escriturador : Itaú Corretora de Valores S.A.

Agente Fiduciário e 

Custodiante:

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. com sede na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205, CEP 22640-100, RJ,

inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 36.113.876/0001-91, contato Antonio Amaro e Monique Garcia, com

telefone (21) 3514-0000, site: www.oliveiratrust.com.br e E-mail: antonio.amaro@oliveiratrust.com.br; e

ger1.agente@oliveiratrust.com.br, (vide páginas 6 e 35 do prospecto)

Banco Liquidante: Itaú Unibanco S.A. (vide páginas 24 do prospecto)

http://www.oliveiratrust.com.br/
mailto:ger1.agente@oliveiratrust.com.br
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(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora, do Cedente 1 e dos

Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25

e 27 da Instrução CVM 400.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de

aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções “Alteração Das

Circunstâncias, Revogação ou Modificação de Oferta” do Prospecto Preliminar. 24

Cronograma Tentativo
(Páginas 74 do Prospecto)

Evento Data (1)(2)

1
Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia da Oferta por meio do procedimento simplificado previsto

na Instrução CVM 471
11/03/2016

2
Divulgação do Aviso ao Mercado

Disponibilização deste Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta
03/08/2016

3 Início das apresentações de Roadshow 04/08/2016

4 Encerramento das apresentações de Roadshow 05/08/2016

5 Início do Período de Reserva 11/08/2016

6 Encerramento do Período de Reserva 26/08/2016

7 Procedimento de Bookbuilding 29/08/2016

8 Registro da Oferta pela CVM 12/09/2016

9 Disponibilização do Anúncio de Início 13/09/2016

10 Disponibilização do Prospecto Definitivo 13/09/2016

11 Data de Início da Oferta 13/09//2016

12 Data Liquidação financeira da Oferta 14/09/2016

13 Data de Início da Negociação dos CRI na CETIP e na BM&FBOVESPA 15/09/2016

14 Divulgação do Anúncio de Encerramento 15/09/2016
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O investimento nos CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem fatores de

liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam à Emissora, à Devedora, ao Cedente 1 e

suas atividades e diversos riscos a que estão sujeitas, ao setor imobiliário, aos Créditos Imobiliários e aos próprios CRI objeto da emissão regulada

pelo Termo de Securitização. O potencial Investidor deve ler cuidadosamente todas as informações descritas no Termo de Securitização e no

Prospecto, bem como consultar os profissionais que julgar necessários antes de tomar uma decisão de investimento. Abaixo são exemplificados,

de forma não exaustiva, alguns dos riscos envolvidos na subscrição e aquisição dos CRI, outros riscos e incertezas ainda não conhecidos ou que

hoje sejam considerados imateriais, também poderão ter um efeito adverso sobre a Emissora, sobre a Devedora e/ou sobre o Cedente 1. Na

ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo, os CRI podem não ser pagos ou ser pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o Investidor.

Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRI, os potenciais Investidores deverão considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias

situações financeiras e objetivos de investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como os fatores de risco disponíveis no Formulário de

Referência da Emissora, as demais informações contidas no Prospecto e em outros documentos da Oferta, devidamente assessorados por seus

consultores jurídicos e/ou financeiros.

Para os efeitos desta Seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema poderá produzir, poderia produzir ou produziria um “efeito

adverso” sobre a Emissora, sobre a Devedora ou sobre o Cedente 1, quer se dizer que o risco, incerteza poderá, poderia produzir ou produziria um

efeito adverso sobre os negócios, a posição financeira, a liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas da Emissora, da Devedora ou do

Cedente 1, exceto quando houver indicação em contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender expressões similares

nesta Seção como possuindo também significados semelhantes.

Os fatores de risco relacionados à Emissora, seus Controladores, seus acionistas, suas Controladas, seus investidores e ao seu ramo de atuação

estão disponíveis em seu formulário de referência, nos itens "4.1 Descrição dos Fatores de Risco" e "5.1 Descrição dos Principais Riscos de

Mercado", incorporados por referência ao Prospecto.

(Páginas 113 a 142 do Prospecto)
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRI E À OFERTA

Riscos relacionados à insuficiência do Fundo de Liquidez

O Fundo de Liquidez pode não ser suficiente para viabilizar a amortização integral

dos CRI caso as Unidades Habitacionais não venham a ser construídas ou ainda, caso

sofra atraso nas obras, o Fundo de Liquidez será utilizado completamente não

podendo garantir que existirão valores para amortizar integralmente os CRI. Caso isso

ocorra os Titulares dos CRI poderão ser prejudicados.

Riscos relacionados à Fiança

O valor da Fiança isoladamente não é suficiente para pagamento de todos os valores

devidos aos titulares de CRI. Além disso, a Fiança será válida somente até 24 de abril

de 2018, não havendo qualquer obrigação do Cedente 1 em renovar a Fiança pelo

prazo remanescente dos CRI.

Sendo assim, caso haja qualquer inadimplemento dos valores devidos aos titulares de

CRI durante o prazo da Fiança, não há garantias de que haverá sucesso na excussão da

referida garantia ou de que o produto de sua excussão será suficiente para quitar

integralmente todas as obrigações decorrentes dos CRI.

Risco de Concentração dos Créditos Imobiliários e Risco de Crédito da Devedora e do

Cedente 1

Os Créditos Imobiliários que lastreiam a presente emissão são devidos 100% pela

Devedora, podendo, em alguns casos, serem objeto de vencimento antecipado. Caso a

Devedora não tenha condições de pagar os Créditos Imobiliários, conforme prazos e

condições estabelecidas no Contrato de Locação e no Contrato de Cessão, os Titulares

dos CRI poderão vir a ser afetados.

Além disso, em determinadas hipóteses, os recursos necessários aos pagamentos dos

CRI serão devidos pelo Cedente 1, em virtude da recompra dos Créditos Imobiliários,

nas hipóteses de Recompra Compulsória, nos termos previstos no Contrato de Cessão

e no Termo de Securitização.

Adicionalmente, nas hipóteses em que (i) a seguradora não efetuar o pagamento

dos seguros previstos no Contrato de Locação quando a causa de tal recusa de

pagamento não envolva culpa ou dolo do Cedente 1, ou (ii) caso o Contrato de

Locação ou o Contrato de Cessão sejam resilidos, rescindidos ou de qualquer

forma resolvidos e tal resolução não envolva culpa ou dolo do Cedente 1, não

existe qualquer obrigação de pagamento pela Devedora dos Créditos Imobiliários

ou pela Cedente 1 de Recompra Compulsória ou Multa Indenizatória. Nessas

hipóteses, caso não haja recursos suficientes no Patrimônio Separado, os titulares

de CRI poderão perder total ou parcialmente os recursos investidos.

Risco de Excussão da Hipoteca Existente no Imóvel

Existe uma hipoteca sobre o Imóvel objeto do Contrato de Locação, constituída

em favor da BRE Empreendimentos, nos termos da "Escritura Pública de

Constituição de Hipoteca para Garantia de Transações Comerciais" lavrada em 11

de junho de 2015 ("Hipoteca").

O Cedente 1 se comprometeu, nos termos da Cláusula 1.6 do Contrato de Cessão,

a (i) prenotar junto ao Registro de Imóveis competente o respectivo termo de

liberação relativo à Hipoteca ("Termo de Liberação") no prazo de até 5 (cinco)

Dias Úteis contados da data em que tiver havido a liberação dos recursos

existentes no Fundo de Liquidez para o Cedente 1, na forma da Cláusula 4.4.1 do

Termo de Securitização, no montante de, no mínimo, R$60.000.000,00 (sessenta

milhões de reais), e (ii) enviar para a Emissora, no prazo de 30 (trinta) dias

contados da data em que o Termo de Liberação for prenotado no Registro de

Imóveis competente, nos termos do item (i) acima, cópia autenticada das

matrículas do Imóvel comprovando a liberação da Hipoteca. Dessa maneira, nos

termos do Contrato de Cessão, caso as obras atrasem, haveria uma prazo maior

para liberação dos recursos do Fundo de Liquidez, uma vez que estes são

liberados conforme avanço das obras, o que ocasionaria um maior prazo para

liberação da Hipoteca.

(Páginas 113 a 142 do Prospecto)
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O prazo previsto no item (ii) acima será prorrogado, automaticamente, sem a

necessidade de Assembleia de Titulares de CRI, por até 3 (três) períodos de 30 (trinta)

dias cada um, desde que o Cedente 1 comprove à Emissora que solicitou o registro no

prazo indicado e houve demora do Cartório de Registro de Imóveis competente em

realizar o registro, ou ainda que este está em greve ou com os serviços suspensos por

qualquer motivo, ou, ainda, caso o Cartório de Registro de Imóveis competente faça

qualquer exigência com relação ao registro de tais aditamentos, desde que o Cedente

1 comprove que está diligenciando para o cumprimento de tais exigências.

De acordo com as Cláusulas 2.5 e seguintes do Contrato de Cessão, os recursos

existentes no Fundo de Liquidez serão liberados nos percentuais estabelecidos na

Cláusula 2.5.1 do Contrato de Cessão, conforme entrega efetiva das Casas, nos termos

previstos no Contrato de Locação, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados da (i)

apresentação pelo Cedente 1 à Emissora do Termo de Entrega e Aceitação, ou (ii)

comprovação pelo Cedente 1 à Emissora da ocorrência do Aceite, conforme o caso,

relativo a cada uma das Datas de Conclusão da Obra. Sendo assim, eventual atraso nas

obras das Casas acarretará o atraso na liberação dos recursos existentes no Fundo de

Liquidez e, consequentemente, o atraso na liberação da Hipoteca.

Além disso, em caso de excussão da Hipoteca sem que o Contrato de Locação e sua

respectiva cláusula de vigência estejam devidamente registrados na matrícula do

Imóvel, o futuro adquirente do Imóvel não estará obrigado a observar o Contrato de

Locação. Nesta hipótese, restará configurado um Evento de Multa Indenizatória, nos

termos da Cláusula 4.4 do Contrato de Cessão e, caso o Cedente 1 não possua recursos

necessários para fazer frente ao pagamento da Multa Indenizatória e não haja

recursos suficientes no Patrimônio Separado, os titulares de CRI poderão perder total

ou parcialmente os recursos investidos.

Riscos de Atraso ou de não Entrega das Casas, Inclusive pela Não Obtenção do Habite-

se

Nos termos do Contrato de Locação a Devedora somente tem a obrigação de

pagamento dos valores relacionados aos Créditos Imobiliários na hipótese da entrega

de cada uma das Casas, que, nos termos do Contrato de Locação, ocorre, entre outras

condições, após a obtenção do auto de conclusão da obra, habite-se ou documento

equivalente expedido pelo Município de Canaã dos Carajás – PA referentes às

Casas. Caso isso não ocorra, os Créditos Imobiliários deixarão de existir o que

poderá causar prejuízos para os Titulares dos CRI.

Risco de liquidez dos Créditos Imobiliários

A Emissora poderá passar por um período de falta de liquidez na hipótese de

descasamento entre o recebimento dos Créditos Imobiliários em relação aos

pagamentos derivados dos CRI, o que pode impactar na rentabilidade final dos

investidores.

Risco de crédito

A Emissora está exposta ao risco de crédito da Devedora decorrente do não

recebimento dos Créditos Imobiliários que lastreiam os CRI. Essa impontualidade,

se reiterada poderá importar a insolvência da Emissora.

Risco da situação patrimonial e financeira da Cedente 1

Uma vez que a Cedente 1 pode vir a serem obrigadas a realizar a Recompra

Compulsória ou o pagamento da Multa Indenizatória os Titulares dos CRI estão

sujeitos ao risco de crédito da Cedente 1. Nesses casos os Titulares de CRI poderão

perder total ou parcialmente seu investimento realizado nos CRI caso a Cedente 1

não tenha recursos suficientes para honrar com o pagamento da (i) da Multa

Indenizatória; e (ii) do Valor de Recompra, conforme anteriormente indicado.

Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade

As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos Investidores

decorrem direta ou indiretamente dos pagamentos dos Créditos Imobiliários e dos

recursos constantes da Conta do Patrimônio Separado. Os recebimentos de tais

pagamentos ou liquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas para

pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do

fluxo de caixa esperado dos CRI.

(Páginas 113 a 142 do Prospecto)
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Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos

os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos

Imobiliários, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a Emissora

não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de

eventuais saldos aos Investidores.

Adicionalmente, a realização de pré-pagamentos poderá resultar em dificuldades de

reinvestimentos por parte do Investidor à mesma taxa estabelecida como remuneração

dos CRI.

Risco do Quórum de deliberação em assembleia geral de Titulares dos CRI

As deliberações a serem tomadas em assembleias gerais de Titulares dos CRI são

aprovadas por quóruns qualificados em relação ao CRI. Os Investidores que detenham

pequena quantidade de CRI, apesar de discordarem de alguma deliberação a ser

votada em assembleia geral de Titulares dos CRI, podem ter que aceitar as decisões

tomadas pelos detentores da maioria qualificada dos CRI. Como não há mecanismos de

venda compulsória no caso de dissidência do Titular do CRI em determinadas matérias

submetidas à deliberação em assembleia geral, os Investidores poderão ser

prejudicados em decorrência de deliberações tomadas em desacordo com os seus

interesses.

Baixa Liquidez no Mercado Secundário

O mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta

baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado

para negociação dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores

mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. O Investidor que adquirir os CRI

poderá encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar

preparado para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da Emissão.

Risco da existência de Credores Privilegiados

A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, 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, em

especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. Ademais,

em seu parágrafo único, ela prevê que “desta forma 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 Créditos Imobiliários e os recursos dele

decorrentes, inclusive a Garantia, não obstante serem objeto do Patrimônio

Separado, 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. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os

detentores dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos

Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos

Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após

o pagamento daqueles credores.

Informações acerca do futuro da Emissora e da Devedora

O Prospecto Preliminar contém informações acerca das perspectivas do futuro da

Emissora e da Devedora que refletem as opiniões da Emissora e da Devedora,

respectivamente, em relação a desenvolvimentos futuros e que, como em qualquer

atividade econômica, envolvem riscos e incertezas. Embora a Emissora e a

Devedora acreditem que as informações acerca das perspectivas dos seus futuros

sejam baseadas em convicções e expectativas razoáveis, não pode haver garantia

de que os desempenhos futuros sejam consistentes com essas informações.

(Páginas 113 a 142 do Prospecto)
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Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências aqui indicadas,

dependendo de vários fatores discutidos nesta Seção “Fatores de Risco” e em outras

seções do Prospecto Preliminar. Os potenciais Investidores são advertidos a examinar

com toda a cautela e diligência as informações acerca do futuro da Emissora e da

Devedora e não tomar decisões de investimento unicamente baseados em previsões

futuras ou expectativas. A Emissora e a Devedora não assumem nenhuma obrigação de

atualizar ou revisar qualquer informação acerca das perspectivas de seu futuro.

Riscos relacionados à Tributação dos CRI

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no país Titulares

de CRI estão isentos de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e de declaração de

ajuste anual de pessoas físicas. Porém, tal tratamento tributário tem o intuito de

fomentar o mercado de CRI e pode ser alterado ao longo do tempo. Eventuais

alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando ou elevando

alíquotas do imposto de renda incidente sobre os CRI, ou ainda a criação de novos

tributos aplicáveis aos CRI, poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos

CRI esperado pelos Investidores.

Não contratação de auditores independentes para emissão de carta conforto no âmbito

da Oferta.

O Código de Oferta Públicas em seu Anexo I, Capítulo III, artigo 5º, parágrafo 4º,

inciso III, prevê a necessidade de manifestação escrita por parte dos auditores

independentes acerca da consistência das informações financeiras constantes do

Prospecto Preliminar com as demonstrações financeiras publicadas pela Emissora e

pelas Cedentes. No âmbito desta Emissão não houve a contratação dos auditores

independentes para emissão da carta conforto, nos termos acima descritos.

Consequentemente, os auditores independentes da Emissora e das Cedentes, conforme

o caso, não se manifestaram sobre a consistência das informações financeiras da

Emissora, das Cedentes e da Devedora constantes do Prospecto Preliminar.

Risco da ocorrência de eventos que possam ensejar o inadimplemento ou

determinar a antecipação dos pagamentos

A ocorrência de qualquer evento de pagamento antecipado ou vencimento

antecipado dos Créditos Imobiliários, bem como de amortização extraordinária ou

resgate antecipado dos CRI, acarretará o pré-pagamento parcial ou total,

conforme o caso, dos CRI, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do capital

investido pelos investidores à mesma taxa estabelecida para os CRI.

Risco decorrente da Desapropriação dos Imóveis

No caso de desapropriação (a) da totalidade dos Imóveis o Contrato de Locação

poderá ser rescindido antecipadamente, ocasião em que não caberá qualquer

obrigação de pagamento da Devedora; ou (b) desapropriação parcial dos Imóveis o

valor dos alugueis do Contrato de Locação poderá ser reduzido. Nesse caso, restará

configurada a hipótese de Recompra Compulsória Automática prevista no item (e)

ou no item (f), respectivamente, da Cláusula 4.1.1 do Contrato de Cessão. Caso o

Cedente 1 não cumpra integralmente com a obrigação de Recompra Compulsória

os Titulares dos CRI poderão ser prejudicados.

Riscos Relativos à Responsabilização da Emissora por prejuízos ao Patrimônio

Separado

Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 12 da Lei 9.514/1997, a totalidade do

patrimônio da Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar por

descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou

administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do Patrimônio

Separado. No entanto, o capital social da Emissora é de R$ 400.000,00, que

corresponde à pouco menos de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) do total da

Emissão. Sendo assim, caso a Emissora seja responsabilizada pelos prejuízos ao

Patrimônio Separado, o patrimônio da Emissora não será suficiente para indenizar

os Titulares dos CRI.
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Potencial conflito de interesses do Coordenador em virtude do Contrato de Cessão

Original e do Contrato de Cessão

O Cedente 1 e o Cedente 2 são partes do Contrato de Cessão Original e o Cedente 1, o

Cedente 2 e a Securitizadora são partes do Contrato de Cessão.

Nos termos dos referidos instrumentos, o Cedente 2 pode ser obrigado a vender a CCI

1 e a CCI 2 para a Cedente 1 ou para a Securitizadora, respectivamente, conforme

seção “Contrato de Cessão Original – Pagamento do Preço de Aquisição e Direito de

Compra” do Prospecto. Em razão das regras estabelecidas para determinação do preço

de compra da CCI 1 e da CCI 2 em tais instrumentos, o Cedente 1 pode ter a obrigação

a efetuar um pagamento para o Cedente 2 ou o Cedente 2 pode ser obrigado a efetuar

um pagamento para o Cedente 1, conforme o caso.

Tais obrigações dependem, dentre outros fatores, da taxa de remuneração dos CRI que

vier a ser apurada em Procedimento de Bookbuilding e o pagamento dos valores

mencionados acima é condição precedente para a cessão dos Créditos Imobiliários 1 e

dos Créditos Imobiliários 2 representados pelas CCI 1 e CCI 2, respectivamente, à

Securitizadora.

Dessa forma, o Coordenador (que é uma empresa do mesmo grupo econômico do gestor

do Cedente 2) poderá ter conflito de interesse porque o Cedente 2 é contraparte da

Securitizadora e do Cedente 1 no Contrato de Cessão e no Contrato de Cessão Original,

e porque o Cedente 2 poderá ser afetado em função da determinação da taxa de

remuneração aplicável aos CRI no Procedimento de Bookbuilding.
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A participação de investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas no

Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação da taxa de

remuneração final dos CRI e poderá resultar na redução da liquidez dos CRI.

A remuneração dos CRI será definida após a conclusão do Procedimento de

Bookbuilding. Nos termos da regulamentação em vigor, serão aceitas no Procedimento

de Bookbuilding intenções de investimento de investidores considerados Pessoas

Vinculadas, o que poderá impactar adversamente a formação da taxa de remuneração

final dos CRI e poderá promover a redução da liquidez esperada dos CRI no mercado

secundário.

Os CRI poderão ser objeto de Oferta de Resgate Antecipado, nos termos previstos no

Termo de Securitização, o que poderá impactar de maneira adversa na liquidez dos CRI

no mercado secundário

Conforme descrito na Cláusula 5.3 do Termo de Securitização, de acordo com

informações descritas na Seção "Características Gerais dos CRI", item "Amortização

Extraordinária, Vencimento Antecipado ou Oferta de Resgate Antecipado dos CRI" no

Prospecto, nos termos do Contrato de Cessão, o Cedente 1 poderá realizar, a seu

exclusivo critério, a partir da última Data de Integralização, a oferta de recompra dos

Créditos Imobiliários, hipótese em que a Emissora deverá, observado o disposto nas

Cláusulas 5.3.1. a 5.3.4 do Termo de Securitização, resgatar os CRI, sendo assegurada a

seus titulares igualdade de condições para aceitar a oferta.

Conforme descrito nas Cláusulas 5.3.1 a 5.3.4 do Termo de Securitização, de acordo

com informações descritas na Seção "Características Gerais dos CRI", item "Amortização

Extraordinária, Vencimento Antecipado ou Oferta de Resgate Antecipado dos CRI" do

Prospecto, nos termos do Contrato de Cessão, a Emissora realizará a Oferta de Resgate

Antecipado, por meio de publicação do Edital de Resgate Antecipado, que deverá

descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado.Caso a Emissora

realize uma Oferta de Resgate Antecipado, os titulares de CRI poderão sofrer prejuízos

financeiros em decorrência de tal Oferta de Resgate Antecipado, não havendo

qualquer garantia de que existirão, no momento do resgate, outros ativos no

mercado de risco e retorno semelhantes aos CRI. Além disso, a realização de Oferta

de Resgate Antecipado poderá ter impacto adverso na liquidez dos CRI no mercado

secundário, uma vez que conforme o caso, parte considerável dos CRI poderão ser

retirados de negociação.

Ausência de Coobrigação da Emissora

O Patrimônio Separado constituído em favor dos Titulares dos CRI não conta com

qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Securitizadora. Assim, o

recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos

conforme o Termo de Securitização depende do recebimento das quantias devidas

em função dos Créditos Imobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos valores

decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-

financeira da Devedora, como aqueles descritos nesta Seção, poderão afetar

negativamente o Patrimônio Separado e, consequentemente, os pagamentos

devidos aos Titulares dos CRI.

Risco de Estrutura

A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada". Desta forma e pelas

características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro,

econômico e jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a

parte, estipulados através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a

legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca maturidade e da falta de

tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a

operações de CRI, em situações de stress, poderá haver perdas por parte dos

investidores dos CRI em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do

arcabouço contratual.
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Verificação da Capacidade da Devedora e do Cedente 1 de Honrar suas Obrigações

A Securitizadora não realizou qualquer análise ou investigação independente sobre a

capacidade da Devedora e do Cedente 1 de honrar com as suas obrigações. Não

obstante ser a presente Emissão realizada com base em uma operação estruturada, a

existência de outras obrigações assumidas pela Devedora e/ou pelo Cedente 1 poderá

comprometer a capacidade da Devedora e/ou do Cedente 1 de cumprir com o fluxo de

pagamentos dos Créditos Imobiliários.

Guarda do Contrato de Locação pelo Cedente 1

Conforme previsto no Contrato de Cessão, o Contrato de Locação, Contrato de

Construção e Compromisso de Compra e Venda ficarão sob a guarda do Cedente 1. Caso

seja necessário executar o Contrato de Locação, será necessária a solicitação ao

Cedente 1 e a apresentação do referido Contrato de Locação o que poderá acarretar

em demora, afetando, assim, adversamente os interesses dos Titulares de CRI.

FATORES DE RISCOS RELACIONADOS AO AMBIENTE MACROECONÔMICO

Política Econômica do Governo Federal

A economia brasileira é marcada por frequentes e, por vezes, significativas

intervenções do Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito,

fiscal e outras para influenciar a economia do Brasil.

A Emissora não tem controle sobre quais medidas ou políticas que o Governo Federal

poderá adotar no futuro e, portanto, não pode prevê-las. Os negócios, resultados

operacionais e financeiros e o fluxo de caixa da Emissora podem ser adversamente

afetados em razão de mudanças na política pública federal, estadual e/ou municipal, e

por fatores como: variação nas taxas de câmbio; controle de câmbio; índices de

inflação; flutuações nas taxas de juros; falta de liquidez nos mercados doméstico,

financeiro e de capitais; racionamento de energia elétrica; instabilidade de preços;

política fiscal e regime tributário; e medidas de cunho político, social e econômico que

ocorram ou possam afetar o País.

Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável para determinar as

políticas governamentais e atos relativos à economia brasileira e,

consequentemente, afetar as operações e desempenho financeiro de empresas

brasileiras. A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do

Governo Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros

fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para

aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro, sendo assim,

tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão

prejudicar o desempenho da Emissora e respectivos resultados operacionais.

Dentre as possíveis consequências para a Emissora, ocasionadas por mudanças na

política econômica, pode-se citar: (i) mudanças na política fiscal que tirem o

benefício tributário aos investidores dos CRI, (ii) mudanças em índices de inflação

que causem problemas aos CRI indexados por tais índices, (iii) restrições de capital

que reduzam a liquidez e a disponibilidade de recursos no mercado, e (iv) variação

das taxas de câmbio que afetem de maneira significativa a capacidade de

pagamentos das empresas.

Efeitos da Política Anti-Inflacionária

Historicamente, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e

vários momentos de instabilidade no processo de controle inflacionário. A inflação

e as medidas do Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especulação

de futuras políticas de controle inflacionário, contribuíram para a incerteza

econômica e aumentaram a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. As

medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm

incluído a manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros,

restringindo, assim, a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento

econômico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na

taxa de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o

valor do Real, podem ter um efeito material desfavorável sobre a economia

brasileira e por consequência sobre a Emissora.
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A redução da disponibilidade de crédito, visando o controle da inflação, pode afetar a

demanda por títulos de renda fixa, tais como o CRI, bem como tornando o crédito

mais caro inviabilizando operações podendo afetar o resultado da Emissora.

Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do Real

A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No

passado, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e fez uso de

diferentes políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, pequenas

desvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária

a mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de

câmbio. As desvalorizações cambiais em períodos de tempo mais recentes resultaram

em flutuações significativas nas taxas de câmbio do Real frente ao Dólar em outras

moedas. Não é possível assegurar que a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar irá

permanecer nos níveis atuais.

As depreciações do Real frente ao Dólar também podem criar pressões inflacionárias

adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Devedora.

Fatores relativos ao Ambiente Macroeconômico Internacional

O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias

brasileiras 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 de

mercados emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar o

mercado em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias

brasileiras. Ainda que as condições econômicas nesses países possam diferir

consideravelmente das condições econômicas no Brasil, 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.

Além disso, em consequência da globalização, não apenas problemas com países

emergentes afetam o desempenho econômico e financeiro do país como também a

economia de países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América,

interferem consideravelmente no mercado brasileiro.

Assim, em consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados

desenvolvidos em anos recentes (como por exemplo, a crise imobiliária nos

Estados Unidos da América em 2008), os investidores estão mais cautelosos na

realização de seus investimentos, o que causa uma retração dos investimentos.

Essas crises podem produzir uma evasão de investimentos estrangeiros no Brasil,

fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos para

captação de recursos, tanto nacional como estrangeiro.

A restrição do crédito internacional pode causar aumento do custo para empresas

que têm receitas atreladas à moedas estrangeiras, reduzindo a qualidade de

crédito de potenciais tomadoras de recursos através dos CRI, podendo afetar a

quantidade de operações da Emissora.

Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de Juros

Nos últimos anos, o país tem experimentado uma alta volatilidade nas taxas de

juros. Uma política monetária restritiva que implique no aumento da taxa de

juros reais de longo prazo, por conta de uma resposta do Banco Central a um

eventual repique inflacionário, causa um crowding-out na economia, com

diminuição generalizada do investimento privado. Neste particular a taxa SELIC

tem apresentado alta constante desde março de 2013. Mais recentemente, o

comportamento da Meta SELIC foi o seguinte: 7,25% a.a. em 07/03/2013; 7,50%

a.a. em 18/04/2013; 8,00% a.a. em 30/05/2013; 8,50% a.a. em 11/07/2013;

9,00% a.a. em 29/08/2013; ; 9,5% a.a. em 10/10/2013; 10,00% a.a. em

28/11/2013; 10,50% a.a. em 16/01/2014; 10,75% em 27/02/2014; 11,00% a.a. em

02/04/2014; 11,25%a.a. em 29/10/2014; 11,75%a.a. em 03/12/2014;
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12,25%a.a. em 21/01/2015; 12,75%a.a. em 04/03/2015; 13/25%a.a. em 29/04/2015;

13,75%a.a. em 03/06/2015 e 14,25%a.a. em 29/07/2015 mantendo-se neste patamar

até hoje (fonte: Banco Central do Brasil).

Tal elevação acentuada das taxas de juros afeta diretamente o mercado de

securitização, pois, em geral, os investidores têm a opção de alocação de seus

recursos em títulos do governo que possuem alta liquidez e baixo risco de crédito -

dado a característica de “risk-free” de tais papéis -, de forma que o aumento

acentuado dos juros pode desestimular os mesmos investidores a alocar parcela de

seus portfólios em valores mobiliários de crédito privado, como os CRI.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

Recente desenvolvimento da securitização imobiliária pode gerar riscos judiciais aos

Investidores.

A securitização de créditos imobiliários é uma operação recente no mercado de

capitais brasileiro. A Lei n.º 9.514, que criou os certificados de recebíveis

imobiliários, foi editada em 1997. Entretanto, só houve um volume maior de emissões

de certificados de recebíveis imobiliários nos últimos 10 anos. Além disso, a

securitização é uma operação mais complexa que outras emissões de valores

mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Emissora.

Dessa forma, por se tratar de um mercado recente no Brasil, com aproximadamente

quinze anos de existência no País, ele ainda não se encontra totalmente

regulamentado, podendo ocorrer situações em que ainda não existam regras que o

direcione, gerando assim um risco aos Investidores, uma vez que o Poder Judiciário

poderá, ao analisar a Emissão e interpretar as normas que regem o assunto, proferir

decisões desfavoráveis aos interesses dos Investidores.

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode acarretar

perdas por parte dos Investidores.

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico acerca da

securitização considera um conjunto de direitos e obrigações de parte a parte

estipuladas por meio de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a

legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição

e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro em relação à estruturas de

securitização, em situações adversas poderá haver perdas por parte dos Titulares

de CRI em razão do dispêndio de tempo e recursos para execução judicial desses

direitos.

Falta de liquidez nos mercados domésticos, financeiros e de capitais

O mercado de títulos e valores mobiliários nacional é influenciado, em vários

graus, pela economia e condições dos mercados globais, e especialmente pelos

mercados emergentes e dos países da América Latina. A reação dos investidores

ao desenvolvimento em outros países pode ter um impacto desfavorável no

mercado de títulos e valores mobiliários no Brasil. Por outro lado, crises em

outros países emergentes ou políticas econômicas de outros países, podem reduzir

a demanda do investidor por títulos e valores mobiliários de companhias

brasileiras. Qualquer dos acontecimentos acima mencionados pode afetar

desfavoravelmente a liquidez do mercado e até mesmo a qualidade do portfólio

de direitos creditórios do Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de

Recebíveis do Agronegócio.

A Emissora não tem controle sobre quais medidas o Governo Federal poderá

adotar no futuro na gestão da Política Econômica e não pode prevê-las. Por isso

não é possível quantificar os impactos que tais medidas poderão gerar nos

negócios da Emissora.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À EMISSORA

Os 5 (cinco) principais fatores de risco aplicáveis à Emissora são:

Manutenção de Registro de Companhia Aberta

A Emissora possui registro de companhia aberta desde 25 de novembro de 2010,

tendo, no entanto, realizado sua primeira emissão de certificados de recebíveis

imobiliários (CRI) no primeiro trimestre de 2013. A Companhia foi autorizada em

30 de Janeiro de 2015 a realizar emissões de certificados de recebíveis do

agronegócio (CRA).
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A sua atuação como securitizadora de emissões de certificados de recebíveis

imobiliários e de certificados de recebíveis do agronegócio depende da manutenção

de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações

societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM em relação às

companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada,

afetando assim, as suas emissões de certificados de recebíveis imobiliários e

certificados de recebíveis do agronegócio.

Crescimento da Emissora e de seu Capital

O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas futuras exigências

operacionais e manutenção do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode

vir a precisar de fonte de financiamento externo. Não se pode assegurar que haverá

disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as

condições desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.

A Importância de uma Equipe Qualificada

A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade de

atrair e manter pessoal qualificado pode ter efeito adverso relevante sobre as

atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho da

Emissora provém basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma

equipe especializada, para originação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto

conhecimento técnico, operacional e mercadológico dos produtos da Emissora. Assim,

a eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair

novos talentos poderia afetar a capacidade de geração de resultado da Emissora.

Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de Recebíveis

A Emissora depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária e do

agronegócio, bem como da demanda de investidores pela aquisição dos certificados de

recebíveis de sua emissão. No que se refere à originação, a Emissora busca sempre

identificar oportunidades de negócios que podem ser objeto de securitização. No que

se refere aos riscos relacionados aos investidores, inúmeros fatores podem afetar a

demanda dos investidores pela aquisição de certificados de recebíveis imobiliários e

certificados de recebíveis do agronegócio. Por exemplo, alterações na legislação

tributária que resulte na redução dos incentivos fiscais para os investidores

poderá reduzir a demanda dos investidores pela aquisição de certificados de

recebíveis imobiliários ou de recebíveis do agronegócio. Caso a Emissora não

consiga identificar projetos de securitização atrativos para o mercado ou, caso a

demanda pela aquisição de certificados de recebíveis imobiliários ou de

certificados de agronegócio venha a ser reduzida, a Emissora poderá ser afetada.

Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Emissora

Ao longo do prazo de duração dos certificados de recebíveis imobiliários ou dos

certificados de recebíveis do agronegócio, a Emissora poderá estar sujeita a

eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar

de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre

cada um dos créditos imobiliários ou do agronegócio, eventuais contingências da

Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar

tais créditos, principalmente em razão da falta de jurisprudência em nosso país

sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À DEVEDORA

(a)Riscos relacionados à Devedora

É possível que a Devedora não consiga ajustar o volume de produção em tempo

hábil ou com bom custo-benefício em resposta às mudanças na demanda.

Nos períodos de alta demanda, a capacidade da Devedora de aumentar

rapidamente a produção é limitada, o que pode impossibilitá-la de atender à

demanda por seus produtos. Além disso, é possível que a Devedora não consiga

concluir expansões e novos projetos greenfield a tempo de aproveitar a crescente

demanda por minério de ferro, níquel ou outros produtos. Quando a demanda

ultrapassar sua capacidade de produção, a Devedora poderá atender ao excesso

de demanda de seus clientes por meio da compra de minério de ferro, pelotas de

minério de ferro ou níquel de suas joint ventures ou de terceiros e revendê-los,

aumentando seus custos e reduzindo suas margens operacionais.
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Caso não seja capaz de atender ao excesso de demanda de seus clientes desta

maneira, a Devedora pode perder clientes. Além disso, operar próximo à capacidade

total pode expor a Devedora a custos mais elevados, inclusive taxas de sobreestadia

(demurrage) devido a restrições na capacidade de seus sistemas logísticos.

Contrariamente, operar com capacidade ociosa significativa nos períodos de demanda

fraca pode expor a Devedora a custos de produção por unidade mais elevados, já que

uma parte significativa de sua estrutura de custos está fixada no curto prazo, devido

à necessidade intensiva de capital das operações de mineração. Além disso, esforços

para reduzir custos nos períodos de demanda fraca podem ser limitados por normas

ou acordos trabalhistas ou governamentais anteriores.

Os projetos da Devedora estão sujeitos a riscos que podem resultar em aumento nos

custos ou atraso em sua implementação.

A Devedora está investindo para manter e aumentar sua capacidade de produção e de

logística e para expandir o portfólio de minerais que produz. A Devedora analisa

regularmente a viabilidade econômica de seus projetos. Como resultado desta

análise, a Devedora pode decidir adiar, suspender ou interromper a execução de

alguns deles. Seus projetos estão sujeitos a vários riscos que podem afetar

negativamente suas perspectivas de crescimento e lucratividade, inclusive:

a)Pode-se deparar com atrasos ou custos maiores do que os previstos na obtenção dos

equipamentos ou serviços necessários e na implementação de novas tecnologias para

construir e operar um projeto.

b)Seus esforços para desenvolver projetos de acordo com o cronograma poderão ser

dificultados pela falta de infraestrutura, incluindo serviços de telecomunicação

confiáveis e fornecimento de energia.

c)Os fornecedores e demais empresas contratadas poderão não cumprir suas

obrigações contratuais assumidas perante a Devedora.

d)Pode-se enfrentar condições climáticas inesperadas ou outros eventos de força

maior.

e)A Devedora poderá não conseguir obter as permissões e licenças requeridas, as

quais são necessárias para construção de um projeto, ou poderá sofrer atrasos ou ter

custos maiores que os esperados para sua obtenção.

f)As mudanças nas condições do mercado ou na legislação podem tornar o projeto

menos lucrativo do que o esperado na época em que for iniciado o trabalho.

g)Pode haver acidentes ou incidentes durante a implementação do projeto.

h)Pode-se enfrentar escassez de profissionais especializados adequados.

Problemas operacionais podem afetar negativamente e de forma relevante os

negócios e o desempenho financeiro da Devedora.

Uma gestão de projeto ineficiente e falhas operacionais podem levar à suspensão

ou redução das operações da Devedora, causando uma redução geral em sua

produtividade. Os incidentes operacionais podem acarretar falhas nas usinas e no

maquinário. Não há qualquer garantia de que a gestão ineficiente de projetos ou

outros problemas operacionais não venham a ocorrer. Quaisquer prejuízos aos

projetos da Devedora ou atrasos em suas operações causados por uma gestão

ineficiente de projeto ou incidentes operacionais podem afetar negativamente e

de forma relevante seus negócios e resultados operacionais.

O negócio da Devedora está sujeito a vários riscos operacionais que podem afetar

de maneira negativa os resultados de suas operações, tais como:

•A ocorrência de condições climáticas inesperadas ou outros eventos de força

maior.

•Condições de mineração adversas podem atrasar ou dificultar sua capacidade de

produzir a quantidade esperada de minerais e de atender às especificações

exigidas pelos clientes, o que pode desencadear reduções de preços.

•Pode haver acidentes ou incidentes durante as operações dos negócios,

envolvendo suas minas e infraestrutura relacionada, usinas, ferrovias, portos ou

navios.

•Atrasos ou interrupções no transporte de seus produtos, inclusive nas ferrovias,

portos e navios.

•Alguns de seus projetos estão localizados em regiões onde doenças tropicais, a

AIDS e outras doenças contagiosas representam um grande problema de saúde

pública e impõem riscos à saúde e segurança de seus empregados.
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•Disputas trabalhistas podem interromper suas operações de tempos em tempos.

•Mudanças nas condições de mercado ou na legislação podem afetar as perspectivas

econômicas de uma operação e torná-la incompatível com a estratégia de negócios da

Devedora.

•Interrupções ou indisponibilidade de sistemas de tecnologia de informação ou

serviços essenciais, os quais podem ser resultado de acidentes ou atos irregulares.

Deterioração do fluxo de caixa, rating de crédito e da capacidade de aumentar o

capital da Devedora poderá afetar de forma adversa os investimentos planejados pela

Devedora.

Uma eventual queda contínua dos preços dos produtos e a volatilidade da economia

global poderão afetar de forma adversa o fluxo de caixa, rating de crédito e

capacidade de garantir financiamento nos mercados de capitais a taxas atrativas da

Devedora. Além disso, uma crise na economia brasileira poderá resultar em uma

redução do rating de crédito soberano do Brasil e, consequentemente, em uma

redução do rating de crédito da Devedora.

Essa eventual deterioração do fluxo de caixa, rating de crédito e capacidade de

acessar os mercados de capital da Devedora poderá afetar negativamente a

capacidade da Devedora de financiar investimentos de capital, pagar dividendos e

cumprir as cláusulas financeiras constantes de alguns dos instrumentos de débito de

longo prazo da Devedora.

A Devedora poderá ter seu negócio afetado negativamente caso suas contrapartes não

cumpram suas obrigações.Os clientes, fornecedores, empresas contratadas, parceiros

em joint ventures e outras contrapartes podem não cumprir os contratos e as

obrigações assumidas perante a Devedora, o que pode causar um impacto

desfavorável em suas operações e resultados financeiros. A capacidade de seus

fornecedores e clientes de cumprir suas obrigações pode ser afetada negativamente

em tempos de estresse financeiro ou recessão econômica. Os fornecedores também

estão sujeitos a restrições de capacidade em tempos de alta demanda, o que pode

afetar sua capacidade de cumprir seus compromissos perante a Devedora.

Atualmente, a Devedora opera e tem projetos relevantes de seus negócios de

pelotização, bauxita, níquel, carvão, cobre, fertilizantes e aço por meio de joint

ventures com outras empresas. Partes importantes de seus investimentos em

energia elétrica e de seus projetos de petróleo e gás são operados por meio de

consórcios. Suas projeções e planos para essas joint ventures e consórcios partem

da premissa de que seus parceiros cumprirão suas obrigações em realizar suas

contribuições de capital, compra de produtos, de gestão e, em alguns casos,

fornecer pessoal competente. Caso quaisquer de seus parceiros não cumpram suas

obrigações, a joint venture afetada ou o consórcio poderá não conseguir operar de

acordo com seus planos de negócios, ou é possível que a Devedora necessite

aumentar o nível de seu investimento para implementar esses planos.

Além disso, alguns dos ativos da Devedora podem ser controlados e/ou

administrados por parceiros em joint ventures que podem não cumprir

totalmente as normas, controles e procedimentos da Devedora, incluindo as

normas de saúde, segurança, meio ambiente e comunitárias. A não adoção, por

qualquer dos parceiros da Devedora, das normas, controles e procedimentos

equivalentes aos da mesma poderá elevar os custos, reduzir a produção ou causar

incidentes ou acidentes ambientais, de saúde e de segurança, o que poderia

afetar adversamente os resultados e a reputação da Devedora.

O negócio da Devedora está sujeito a incidentes ambientais, de saúde e de

segurança.

A Devedora possui uma série de normas, procedimentos e controles de suas

operações que envolvem o uso de recursos naturais.
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Contudo, alguns procedimentos requerem o manuseio, armazenamento, descarte e

deposição de substâncias perigosas no meio ambiente, sujeitando as atividades

minerárias a riscos e perigos significativos, incluindo riscos de incêndio, explosão,

vazamento de gases tóxicos, derramamento de substâncias poluentes ou outros

materiais perigosos, incidentes envolvendo equipamentos ou maquinário móvel. Tais

situações podem ocorrer por acidente ou pela violação de padrões operacionais e de

manutenção, resultando em impactos ambientais significativos, inclusive danos ou

destruição aos ativos minerais ou instalações de produção, lesões ou morte de

pessoas, danos ao meio ambiente, atrasos na produção, prejuízos financeiros e

eventual responsabilidade judicial que podem afetar negativamente seus negócios ou

reputação.

Desastres naturais podem causar sérios danos às operações e projetos da Devedora

nos países onde opera e/ou podem causar um impacto negativo em suas vendas aos

países afetados negativamente por tais desastres.

Desastres naturais, tais como vendavais, secas, enchentes, terremotos e tsunamis

podem afetar negativamente as operações e projetos da Devedora nos países onde

opera, e podem gerar uma redução nas vendas aos países afetados de maneira

negativa, dentre outros fatores, pela interrupção do fornecimento de energia e pela

destruição das instalações e infraestrutura industriais. Além disso, embora os

impactos físicos das mudanças climáticas sobre seus negócios permaneçam altamente

incertos, a Devedora pode vivenciar mudanças nos padrões de precipitação

atmosférica, escassez de água, aumento nos níveis do mar, aumento na intensidade

das tempestades e enchentes como resultado de mudanças climáticas, o que pode

afetar negativamente suas operações. Em determinadas ocasiões específicas nos

últimos anos, a Devedora apurou que eventos de força maior ocorreram devido aos

efeitos do clima rigoroso sobre as atividades de mineração e logística da Devedora.

Uma seca atual na região sudeste do Brasil poderá resultar em falta de água na

região mais populosa do país, que poderá afetar negativamente a economia brasileira

e as atividades da Devedora no Brasil.

A Devedora pode não dispor de uma cobertura de seguro adequada para

determinados riscos de negócio.

Os negócios da Devedora estão, em geral, sujeitos a inúmeros riscos e incertezas

que podem resultar em danos ou destruição de propriedades, instalações e

equipamentos. Os seguros que a Devedora mantém contra os riscos que são típicos

em seus negócios podem não oferecer a cobertura adequada. Os seguros contra

riscos (incluindo responsabilidade por poluição ambiental ou certos perigos ou

interrupções de certas atividades de negócio) podem não estar disponíveis a um

custo razoável ou em absoluto. Mesmo quando disponíveis, a Devedora pode se

autossegurar ao determinar que tal ato lhe trará um custo-benefício maior. Em

consequência disso, acidentes e outros eventos negativos envolvendo suas

instalações de mineração, produção ou logística podem ter um efeito adverso

sobre suas operações.

As estimativas de reservas da Devedora podem divergir substancialmente das

quantidades minerais que podem ser efetivamente recuperadas; suas estimativas

de vida útil da mina podem não ser precisas, e as flutuações dos preços no

mercado e mudanças nos custos operacionais e de capital podem fazer com que

algumas reservas de minério não sejam rentáveis para a mina.

As reservas indicadas nos relatórios da Devedora correspondem a quantidades

estimadas de minério e minerais que a Devedora determina que possam ser

economicamente mineradas e processadas, de acordo com as condições presentes

e previstas para extração de seu conteúdo mineral. Há inúmeras incertezas

inerentes à estimativa de quantidade de reservas e à projeção das possíveis taxas

futuras de produção mineral, inclusive fatores além do controle da Devedora. Os

relatórios de reservas envolvem estimativas de depósitos de minerais que não

podem ser medidos com exatidão, e a precisão de qualquer estimativa de reservas

decorre da qualidade dos dados disponíveis e da interpretação e julgamento dos

engenheiros e geólogos.
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Assim, não é possível garantir que a quantidade de minério indicada em tais

relatórios será efetivamente recuperada ou de que será recuperada nas taxas que a

Devedora prevê. As estimativas de reserva e vida útil da mina podem exigir revisões

com base na experiência de produção real e outros fatores. Por exemplo, as

flutuações nos preços de mercado dos minerais e metais, taxas reduzidas de

recuperação ou aumento nos custos operacionais e de capital, devido à inflação, taxas

de câmbio, mudanças nas exigências regulatórias ou outros fatores, podem gerar

reservas comprovadas e provavelmente não rentáveis à exploração e, assim, acabar

resultando em uma reformulação das reservas. Tal reformulação pode afetar as taxas

de depreciação e amortização e causar um impacto negativo no desempenho

financeiro da Devedora.

É possível que a Devedora não consiga recompor suas reservas, o que pode afetar

negativamente suas perspectivas de mineração.

A Devedora está envolvida na exploração mineral, que é altamente incerta por

natureza, envolve muitos riscos e é, muitas vezes, improdutiva. Seus programas de

exploração, que envolvem investimentos de capital significativos, podem não resultar

na expansão ou reposição das reservas reduzidas pela produção atual. Se a Devedora

não desenvolver novas reservas, não será capaz de sustentar seu nível atual de

produção para além das vidas úteis remanescentes de suas minas existentes.

A viabilidade de um novo projeto mineral pode ser alterada com o tempo.

Após a descoberta de depósitos minerais, podem ser necessários vários anos entre as

fases iniciais de sondagem e a efetiva produção, durante os quais a viabilidade

econômica da produção pode ser alterada. São necessários muito tempo e altos

investimentos para:

•estabelecer as reservas de minério por meio de sondagem;

•determinar os processos de mineração e de metalurgia apropriados para a

otimização da recuperação do metal contido no minério;

•obter as licenças ambientais ou outras necessárias;

•construir instalações e infraestrutura de mineração e processamento necessários ao

desenvolvimento de projetos novos (greenfield); e

•obter o minério e dele extrair os metais.

Caso um projeto se revele economicamente inviável no momento em que a

Devedora tiver condição de explorá-lo, esta poderá incorrer em significativas

perdas, eventualmente se vendo obrigada a dar baixa em tal ativo. Além disso,

possíveis mudanças ou complicações com relação aos processos metalúrgicos e

tecnológicos que surjam no decorrer da vida útil de um projeto podem traduzir-se

em atrasos e custos superiores aos previstos, que podem tornar o projeto

economicamente inviável.

A Devedora enfrenta um aumento nos custos de extração ou exigências de

investimentos à medida que as reservas minerais são reduzidas.

As reservas minerais são gradualmente reduzidas no curso normal de uma

operação de mineração a céu aberto ou subterrânea. À medida que a mineração

avança, as distâncias entre o britador primário e os depósitos de rejeitos se

tornam maiores, as cavas se tornam mais íngremes, minas abertas se tornam

subterrâneas e as operações subterrâneas, mais profundas. Além disso, para

alguns tipos de reservas, o grau de mineralização reduz e a solidez aumenta em

maiores profundidades. Como resultado, ao longo do tempo, geralmente a

Devedora vivencia um aumento nos custos de extração a respeito de cada mina,

ou se vê obrigada a realizar investimentos adicionais, incluindo uma adaptação ou

construção das usinas de processamento e expansão ou construção de barragens

de rejeitos sendo provável que a Devedora necessite aumentar os custos de

extração por unidade no futuro nessas operações em especial.

Processos administrativos ou judiciais trabalhistas podem afetar ou interromper

operações da Devedora de tempos em tempos.

A Devedora possui um número substancial de empregados e alguns dos

empregados de suas subcontratadas são representados por sindicatos e estão

sujeitos aos termos de acordos coletivos ou outros acordos trabalhistas que estão

sujeitos à negociação periódica.
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Além disso, a Devedora está sujeita a investigações periódicas e regulares por parte

do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho visando ao

cumprimento das normas trabalhistas, incluindo as relativas à saúde e segurança no

trabalho. Essas investigações podem resultar em multas e processos que podem

afetar materialmente e adversamente os negócios, os resultados e as condições

financeiras da Devedora.

Greves e outras paralisações trabalhistas em quaisquer de suas operações podem

afetar de maneira negativa a operação de instalações da Devedora, o prazo de

conclusão e o custo de seus principais projetos. Para mais informações sobre as

relações trabalhistas, veja o item 14 do formulário de referência da Devedora. Além

disso, podemos ser afetados negativamente por paralisações trabalhistas envolvendo

terceiros que podem vir a fornecer mercadorias ou serviços à Devedora.

A Devedora pode enfrentar escassez de equipamentos, serviços e pessoal qualificado.

O setor de mineração enfrentou escassez mundial de equipamentos de mineração e

construção, peças de reposição, empreiteiras e outros tipos de pessoal qualificado

durante períodos de alta demanda por minerais e metais e intenso desenvolvimento

de projetos de mineração. A Devedora poderá enfrentar períodos mais longos para o

fornecimento de equipamentos de mineração, bem como passar por problemas com a

qualidade dos serviços de engenharia, construção e manutenção contratados. A

Devedora compete com outras mineradoras e outras empresas no setor de extração

em relação à contratação de uma administração e equipe altamente qualificadas com

relevante experiência técnica e no setor, e pode não estar apta para atrair e reter

tais pessoas. Escassez em períodos de pico pode causar um impacto negativo em suas

operações, resultando em maiores custos com investimentos, interrupções na

produção, maiores custos com estoque, atrasos no projeto e possível redução na

produção e receita.

Os custos mais elevados com energia ou escassez de energia podem afetar de

maneira negativa os negócios da Devedora.

Os custos com óleo combustível, gases e energia elétrica são um componente

significativo do custo de produção da Devedora, representando 8,9% de seu custo

total de mercadorias vendidas em 2014. Para atender sua demanda por energia, a

Devedora depende dos seguintes recursos: derivados de petróleo, que

representaram 40,8% do total das necessidades energéticas em 2014, energia

elétrica (27,0%), gás natural (19,1%) e outras fontes de energia (0,9%), usando

números convertidos no equivalente em TeraJoule (“TJ”).

Os custos com óleo combustível e gases representaram 6,5% de seu custo com

mercadorias vendidas em 2014. Aumentos nos preços do petróleo e gás afetam

negativamente as margens em seus serviços de logística, seus negócios de

mineração, pelotização de minério de ferro, fertilizantes e níquel.

Os custos com energia elétrica representaram 2,4% de seu custo total de

mercadorias vendidas em 2014. Caso a Devedora não consiga garantir acesso

seguro à energia elétrica a preços aceitáveis, pode ser obrigada a reduzir a

produção ou pode experimentar maiores custos de produção, ambos podendo

afetar de maneira negativa seus resultados operacionais. A Devedora enfrenta o

risco de escassez de energia nos países onde tem operações e projetos,

especialmente no Brasil, devido ao excesso de demanda, à falta de infraestrutura

ou às condições climáticas, tais como enchentes ou secas.

A escassez futura e os esforços governamentais para responder ou evitar a

escassez de energia podem causar um impacto negativo no custo ou fornecimento

de energia elétrica para as operações da Devedora.

A volatilidade da taxa de câmbio das moedas nas quais a Devedora realiza suas

operações em relação ao dólar americano pode afetar negativamente sua

condição financeira e os resultados operacionais.
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Uma parte substancial da receita e da dívida da Devedora é expressa em dólares

americanos, e mudanças nas taxas de câmbio podem resultar em (i) perdas em sua

dívida líquida expressa em dólar americano e em suas contas a receber, e (ii) perdas

no valor justo de seus derivativos monetários, usados para estabilizar seu fluxo de

caixa em dólares americanos. Em 2014, a Devedora teve perdas cambiais no valor de

US$ 2,1 bilhões (R$5,2 bilhões), enquanto em 2013 e 2012, a Devedora teve perdas

cambiais de US$2,8 bilhões (R$6,0 billhões) e US$1,9 bilhão (R$4,0 milhões),

respectivamente. Além disso, a volatilidade da taxa de câmbio do real brasileiro, do

dólar canadense, do dólar australiano, da rúpia indonésia e outras moedas em

relação ao dólar americano, afeta os resultados da Devedora, uma vez que a maioria

de suas mercadorias vendidas é expressa em dólar americano e a maior parte dos

custos dos produtos vendidos é expressa em outras moedas que não o dólar

americano, principalmente o real (54% em 2014) e dólar canadense (13% em 2014), ao

passo que as receitas da Devedora são expressas principalmente em dólares

americanos. A Devedora estima que as flutuações monetárias continuem a afetar sua

geração de lucro, despesas e fluxo de caixa.

A volatilidade significativa nas taxas de câmbio das moedas também pode resultar na

interrupção dos mercados cambiais estrangeiros e pode limitar a capacidade da

Devedora em transferir ou converter certas moedas em dólares americanos e em

outras moedas para fins de efetuar pagamentos de juros e principal relativos às suas

dívidas tempestivamente. Os bancos centrais e os governos dos países onde a

Devedora opera podem instituir políticas cambiais restritivas no futuro e impor

tributos sobre operações cambiais.

Falhas nos sistemas de tecnologia da informação da Devedora ou dificuldades na

integração dos novos softwares de planejamento de recursos empresariais podem

interferir no funcionamento normal dos negócios da Devedora.

A Devedora conta com sistemas de tecnologia da informação ("TI") para a operação de

muitos de seus processos de negócios. Falhas em tais sistemas de TI, sejam elas

causadas por acidente ou atos mal-intencionados, podem resultar na divulgação ou

roubo de informações sensíveis, desvio de recursos e interrupções de suas operações

comerciais.

A Devedora está envolvida em vários processos judiciais que podem afetar de maneira

negativa seus negócios, caso as decisões judiciais não sejam favoráveis à

Devedora.

A Devedora está envolvida em vários processos judiciais em que as contrapartes

reivindicam valores substanciais. Os resultados desses processos são incertos e

podem resultar em obrigações que podem afetar de maneira relevante e negativa

seus negócios e o valor de suas ações, ADSs e HDSs.

Os processos de governança e cumprimento de obrigações da Devedora podem

falhar em evitar multas regulatórias e danos à sua reputação.

A Devedora opera em um ambiente global e suas atividades estendem-se por

várias jurisdições e estruturas regulatórias complexas, com um aumento em suas

obrigações legais em todo mundo. Seu processo de governança e cumprimento de

obrigações, que inclui a identificação e mitigação de riscos por meio de controles

internos com foco nas informações divulgadas em seus relatórios financeiros,

podem não ser capazes de evitar futuras violações da lei e de padrões contábeis e

de governança. A Devedora pode estar sujeita a violações de seu Código de Ética e

Conduta, de suas políticas anticorrupção, de protocolos de conduta nos negócios e

a ocorrências de comportamento fraudulento e desonesto por parte de seus

empregados, contratadas e outros agentes. O descumprimento das leis aplicáveis

e de outras normas por parte da Devedora pode resultar em multas, perda de

licenças operacionais e prejuízos à sua reputação.

Os investidores podem enfrentar dificuldades para cumprir qualquer decisão

judicial emitida fora do Brasil contra a Devedora ou quaisquer de suas coligadas.

Os investidores da Devedora podem estar localizados em jurisdições fora do Brasil

e podem entrar com processos judiciais contra esta ou contra os membros de sua

administração nos tribunais de suas jurisdições. A Devedora é uma Devedora

brasileira, e a maioria de seus diretores e membros do Conselho de Administração

reside no Brasil. A grande maioria dos ativos da Devedora e os ativos de seus

diretores e membros do Conselho de Administração provavelmente estão

localizados em jurisdições diferentes das jurisdições de seus investidores.
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Os investidores podem não conseguir efetivar, em suas jurisdições, a citação da

Devedora ou de seus administradores residentes fora de suas jurisdições. Além disso,

uma sentença estrangeira pode ser executada nos tribunais do Brasil sem um novo

exame do mérito, apenas se previamente confirmada pelo Superior Tribunal de

Justiça brasileiro, cuja confirmação será apenas concedida se tal sentença: (a)

atender a todas as formalidades necessárias para sua exequibilidade nos termos das

leis do país onde foi emitida; (b) for emitida por um tribunal competente após a

devida citação contra a Devedora ou após prova evidente da ausência da Devedora,

conforme a lei aplicável; (c) não estiver sujeita a recurso; (d) for autenticada por um

consulado brasileiro no país onde foi emitida e acompanhada por uma tradução

juramentada para o português; e (e) não for contrária à soberania nacional

brasileira, política pública ou bons costumes. Portanto, os investidores podem não

obter decisões favoráveis fora de sua jurisdição em relação a processos judiciais

movidos contra Devedora ou seus administradores em tribunais de sua jurisdição para

os quais houve decisões tomadas nos termos das leis de tais jurisdições.

(b)Riscos relacionados ao Controlador ou Grupo de Controle da Devedora e (c) Riscos

relacionados aos acionistas da Devedora.

O acionista controlador da Devedora exerce influência significativa sobre a Devedora,

e o governo brasileiro detém certos direitos de veto.

Em 30 de junho de 2015, a Valepar S.A. (“Valepar”) detinha 53,9% das ações

ordinárias e 33,7% do total do capital da Devedora. Como resultado dessa

participação acionária, a Valepar pode eleger a maioria dos membros do Conselho de

Administração e controlar o resultado de algumas ações que requerem a aprovação

dos acionistas.

O governo brasileiro detém 12 ações preferenciais de classe especial (golden shares)

da Devedora, o que lhe confere poder de veto sobre certas matérias envolvendo a

Devedora, tais como mudanças na denominação social, a localização de sua sede e seu

objeto social, no que se refere à exploração mineral.

(d)Riscos relacionados às controladas da Devedora.

A integração entre a Devedora e as empresas por ela adquiridas pode ser mais

difícil do que o previsto.

É possível que a Devedora não consiga integrar com êxito seus negócios

adquiridos. A Devedora aumentou seus negócios em parte por meio de aquisições

e parte de seu crescimento futuro pode depender de aquisições. A integração dos

negócios adquiridos pode levar mais tempo que o esperado e os custos associados

à integração de tais negócios podem ser maiores que os previstos. Aquisições

concluídas podem não levar ao aumento na receita, economia de custos ou

benefícios operacionais que foram previstos no momento de sua concepção. As

aquisições podem levar a custos substanciais como resultado de, por exemplo,

amortização do ágio, contingências não previstas decorrentes dos

empreendimentos adquiridos, incapacidade de manter uma equipe chave,

inconsistências nos padrões, controles, procedimentos e políticas entre a

Devedora e o negócio adquirido, o que pode afetar de maneira negativa sua

condição financeira e resultados operacionais. Além disso, a atenção da

administração pode ser desviada das responsabilidades comuns para as questões

de integração.

(e) Riscos relacionados aos fornecedores da Devedora

Diversas atividades da Devedora dependem do fornecimento de produtos e

serviços fornecidos por terceiros. Diante disso, a Devedora mapeia diversos riscos

de ruptura de fornecimento relacionados aos seus fornecedores. Estas rupturas

podem causar graves consequências às operações e execução dos projetos da

Devedora.

Ademais, para outras informações sobre os riscos relacionados aos fornecedores

da Devedora, vide os Fatores de Risco: “A Devedora pode enfrentar escassez de

equipamentos, serviços e pessoal qualificado” e “Os custos mais elevados com

energia ou escassez de energia podem afetar de maneira negativa os negócios da

Devedora”, acima.
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(f)Riscos relacionados aos clientes da Devedora

Os negócios da Devedora podem ser afetados negativamente por reduções na

demanda e nos preços dos produtos produzidos por seus clientes, incluindo aço (para

seus negócios de minério de ferro e carvão), aço inoxidável (para seus negócios de

níquel), fio de cobre (para os negócios de cobre da Devedora) e commodities agrícolas

(para seus negócios de fertilizantes).

A demanda por produtos de minério de ferro, carvão e níquel depende da demanda

global por aço. O minério de ferro e pelotas, que juntamente contabilizaram 65,4%

da receita operacional líquida da Devedora em 2014, são utilizados para produção de

aço carbono. O níquel, responsável por 11,9% da receita operacional líquida da

Devedora em 2014, é utilizado principalmente para produzir aço inoxidável e ligas de

aço. A demanda por aço depende em grande parte das condições econômicas globais,

mas também depende de uma variedade de fatores regionais e setoriais. Os preços

dos diferentes tipos de aço e o desempenho da indústria siderúrgica global são

altamente cíclicos e voláteis, e esses ciclos de negócios na indústria siderúrgica

afetam a demanda e os preços de seus produtos. Além disso, a integração vertical das

indústrias siderúrgicas e de aço inoxidável e o uso de sucata podem reduzir o

comércio transoceânico global de minério de ferro e níquel primário. A demanda por

cobre é afetada pela demanda de fio de cobre e um declínio sustentado da demanda

na indústria da construção poderia ter um impacto negativo nos negócios de cobre da

Devedora. A demanda por fertilizantes é afetada pelos preços nos mercados

internacional e brasileiro das commodities agrícolas, e um declínio sustentado no

preço de uma ou mais commodities agrícolas pode causar um impacto negativo sobre

os negócios de fertilizantes da Devedora.

(g)Riscos Relacionados aos Setores da Economia nos quais a Devedora atua

O setor de mineração está exposto à ciclicidade da atividade econômica global e exige

investimentos de capital significativos.

O setor de mineração é, primeiramente, um fornecedor de matéria-prima industrial.

A produção industrial tende a ser o componente mais cíclico e volátil da atividade

econômica global, o que afeta a demanda por minerais e metais. Ao mesmo

tempo, o investimento em mineração requer um valor substancial de recursos,

com o fim de repor as reservas, expandir e manter a capacidade de produção,

construir infraestrutura e preservar o meio ambiente. A sensibilidade frente à

produção industrial, em conjunto com a necessidade de investimentos de capital

de longo prazo significativos, são fontes importantes de risco ao desempenho

financeiro e perspectivas de crescimento da Devedora e do setor de mineração em

geral.

Eventos econômicos adversos na China podem causar um impacto negativo na

receita, fluxo de caixa e lucratividade da Devedora.

A China tem sido o principal driver da demanda global por minério e metais nos

últimos anos.

Em 2014, a demanda chinesa representou 69% da demanda global transoceânica

por minério de ferro, 52% da demanda global por níquel e 44% da demanda global

por cobre. A porcentagem da receita operacional líquida da Devedora atribuível

às vendas a consumidores na China foi de 33,7% em 2014. Portanto, qualquer

retração no crescimento econômico da China pode resultar em uma redução da

demanda por produtos, levando a uma redução na receita, fluxo de caixa e

lucratividade. O desempenho fraco no setor imobiliário chinês, o maior

consumidor de aço carbono na China, também causaria um impacto negativo nos

resultados da Devedora.

Os preços cobrados pela Devedora, incluindo os preços de minério de ferro,

níquel, cobre, carvão e fertilizantes estão sujeitos à volatilidade.

Os preços cobrados de minério de ferro são baseados em uma variedade de opções

de preços, que geralmente usam índices de preços spot como base para a

determinação do preço ao cliente. Os preços cobrados de níquel e cobre estão

baseados em preços informados para esses metais em bolsas de mercadorias, tais

como a London Metal Exchange (“LME”) e a New York Mercantile Exchange

(“NYMEX”).

Os preços dos produtos da Devedora e receita para esses produtos são,

consequentemente, voláteis, o que pode afetar negativamente seu fluxo de caixa.
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Os preços globais dos metais estão sujeitos a flutuações significativas e são afetados

por muitos fatores, incluindo as condições macroeconômicas e políticas globais

efetivas e esperadas, os níveis de oferta e demanda, a disponibilidade e custo de

substitutos, os níveis de estoque, os investimentos por fundos de commodities e

outros, e as ações dos participantes nos mercados de commodities. Uma redução

contínua dos preços de mercado dos produtos vendidos pela Devedora poderá resultar

na suspensão de alguns de seus projetos e operações e na redução de seus ativos,

podendo afetar negativamente a posição financeira e os resultados das operações da

Devedora.

A Devedora está especialmente exposta a movimentos nos preços de minério de ferro.

Os preços médios do minério de ferro caíram 28,1%, passando de US$ 135,00 por

tonelada métrica seca (“TMS”) em 2013 para US$ 97,00 por TMS em 2014, de acordo

com a média da Platts IODEX (62% Fe CFR China). Em fevereiro de 2015, o preço

médio do minério de ferro da Platts IODEX até então era de US$ 65,4 por TMS. Além

da demanda reduzida por minério de ferro, um excesso na oferta tem afetado

negativamente os preços da Devedora desde 2014. A conclusão esperada de certos

projetos de minério de ferro nos próximos anos poderá resultar em uma pressão

adicional sobre os preços.

A indústria de níquel teve um forte crescimento da oferta nos últimos anos. O refino

de níquel na China, usando principalmente minérios de níquel e matérias-primas

relacionadas importadas, aumentou cerca de 536 mil toneladas métricas de 2006 a

2014, com a produção chinesa de ferro-gusa de níquel representando 23% da produção

global de níquel.

Em janeiro de 2014, o governo indonésio aprovou uma lei que limita a exportação de

níquel não processado. Considerando que a Indonésia tem, nos últimos anos,

fornecido a maioria do minério de níquel de alta qualidade à China, a Devedora

acredita que essa restrição à exportação irá contribuir para uma queda na produção

doméstica de níquel refinado da China nos próximos anos, o que levaria a um

aumento das importações do níquel refinado e dos preços internacionais do níquel.

Caso essa medida seja revertida ou tenha um impacto diferente do esperado, os

preços do níquel poderão não refletir as expectativas da Devedora.

(h) Riscos Relacionados à Regulação dos Setores em que a Devedora atua

As condições regulatórias, políticas, econômicas e sociais nos países onde a

Devedora opera ou possui projetos podem causar um impacto negativo em seus

negócios e nos preços de mercado de seus valores mobiliários.

A Devedora poderá ter seu desempenho financeiro afetado negativamente por

condições regulatórias, políticas, econômicas e sociais nos países onde opera ou

possui projetos relevantes. Em muitas dessas jurisdições, a Devedora está exposta

a vários riscos, tais como potencial renegociação, anulação ou modificação

forçada dos contratos e licenças existentes, expropriação ou nacionalização de

propriedades, controles cambiais, mudanças na legislação, regulamentações e

políticas locais, instabilidade política, suborno, extorsão, corrupção, guerra civil,

atos de guerra, atividades de guerrilha, pirataria nas rotas de transporte

internacional e terrorismo. A Devedora também enfrenta o risco de ter que se

submeter à jurisdição de um tribunal ou arbitragem estrangeiros ou ter que

executar uma decisão judicial contra uma nação soberana dentro de seu próprio

território.

Suas operações dependem de autorizações e concessões de órgãos reguladores

governamentais dos países onde opera. A Devedora está sujeita a leis e

regulamentos em muitas jurisdições que podem mudar a qualquer momento, e as

mudanças nas leis e regulamentos podem exigir modificações em suas tecnologias

e operações, resultando em investimentos de capital inesperados.

Mudanças políticas ou sociais efetivas ou potenciais e mudanças na política

econômica podem minar a confiança do investidor, que poderá dificultar o

investimento e, portanto, reduzir o crescimento econômico e ainda afetar

negativamente as condições econômicas e outras sob as quais a Devedora opera,

de forma a afetar de maneira negativa e relevante seus negócios.
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Desentendimentos com as comunidades locais onde a Devedora opera podem causar

um impacto negativo em seus negócios e reputação.

Em alguns casos, as operações e reservas minerais da Devedora estão localizadas em

terras ou próximas a terras de propriedade ou usadas por povos indígenas,

comunidades tradicionais, aborígenes ou outros grupos. O processo de licenciamento

de empreendimentos e operações nas áreas de influência desses povos e comunidades

precisam seguir procedimentos específicos, garantir o processo de engajamento e

consulta, gerando muitas vezes negociações e acordos.

Algumas das operações de mineração da Devedora e outras operações estão

localizadas em territórios onde a propriedade pode estar sujeita a disputas, ou em

áreas destinadas à agricultura, coletas tradicionais ou para fins de reforma agrária, o

que pode levar a disputa com os proprietários de terras, comunidades e governo

local.

Desentendimentos ou disputas judiciais com grupos locais, inclusive com povos

indígenas, comunidades tradicionais ou aborígenes podem causar atrasos ou

interrupções nas operações, afetar negativamente a reputação da Devedora ou ainda

dificultar sua capacidade de trabalhar nas reservas minerais e conduzir as operações.

Manifestantes já agiram no passado para interromper as operações e projetos da

Devedora, e podem continuar a fazê-lo no futuro. Ações de manifestantes podem

prejudicar as operações da Devedora afetando negativamente seus negócios.

A Devedora poderá ser afetada de maneira negativa por mudanças nas políticas

governamentais ou tendências como o nacionalismo dos recursos, inclusive pela

imposição de novos tributos ou royalties sobre as atividades de mineração.

A mineração está sujeita à regulação governamental na forma de tributos, taxas e

demais contribuições, a exemplo dos royalties sobre as atividades de mineração, o

que pode causar um impacto financeiro importante sobre as operações da Devedora.

Nos países onde a Devedora opera, os governos podem impor novos tributos, taxas ou

contribuições diversas, aumentar as alíquotas existentes de tributos, taxas e

contribuições diversas, o que inclui os royalties, reduzir isenções e benefícios fiscais,

solicitar ou, ainda, forçar a renegociação de acordos de estabilização fiscal ou, ainda,

mudar sua base de cálculo de maneira desfavorável à Devedora.

Os governos que se comprometeram a estabelecer uma tributação ou ambiente

regulador estável podem encurtar a duração desses compromissos.

Também é possível que a Devedora seja obrigada a atender a exigências internas

de beneficiamento em alguns países onde opera, tais como normas de

processamento, impostos de exportação ou restrições, ou encargos sobre minérios

transformados, em todos os casos, do local da operação. A imposição ou aumento

de tais exigências, impostos ou taxas poderá aumentar significativamente o perfil

de risco e os custos operacionais nessas jurisdições. A

Devedora e o setor de mineração estão sujeitos a uma tendência de aumento do

nacionalismo relacionado aos recursos minerais em determinados países onde

opera, podendo resultar em reduções em suas operações, causar aumento de

tributos ou até mesmo expropriações e nacionalizações.

As concessões, autorizações, licenças e permissões estão sujeitas a vencimento, à

limitação ou renovação e a vários outros riscos e incertezas.

As operações da Devedora dependem da obtenção de autorizações e concessões

junto a órgãos reguladores governamentais dos países onde a Devedora opera. A

Devedora está sujeita às leis e regulamentações de diversas jurisdições, as quais

podem mudar a qualquer momento, e tais mudanças podem exigir modificações

nas tecnologias e operações da Devedora, resultando em despesas de capital

inesperadas.

Algumas das concessões de mineração da Devedora estão sujeitas a datas de

vencimento fixas e só podem ser renovadas por um número limitado de vezes, e

por um período limitado. Além das concessões de mineração, é possível que a

Devedora tenha que obter várias autorizações, licenças e permissões junto a

órgãos governamentais e reguladores relativas ao planejamento, manutenção,

operação e fechamento das minas da Devedora, bem como para a sua

infraestrutura logística, que podem estar sujeitas a datas de vencimento fixas ou

a revisões ou renovações periódicas.
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Apesar de a Devedora esperar que as renovações sejam concedidas como e quando

forem pleiteadas, não há garantia de que tais renovações serão concedidas como

usualmente, e não há garantia de que novas condições não serão impostas para tanto.

As taxas devidas pelas concessões de mineração podem aumentar substancialmente

com o passar do tempo, desde a emissão original de cada licença de exploração

individual. Caso isso aconteça, os objetivos de negócios da Devedora podem ser

comprometidos pelos custos de manutenção ou renovação de suas concessões de

mineração. Dessa forma, é necessário avaliar continuamente o potencial mineral de

cada concessão de mineração, especialmente na época de renovação, a fim de

determinar se os custos de manutenção das concessões de mineração são justificados

pelos resultados das operações futuras e, assim, poder optar por deixar algumas

concessões expirar. Não há qualquer garantia de que tais concessões serão obtidas em

termos favoráveis à Devedora, ou qualquer garantia a respeito da condução das

atividades minerárias futuras estimadas ou das metas de exploração.

Em várias jurisdições onde a Devedora tem projetos de exploração, é possível que a

mesma seja obrigada a devolver ao Estado uma determinada porção da área coberta

pela licença de exploração como condição para renovar a licença ou obter uma

concessão de mineração. Esta obrigação de retrocessão pode levar a uma perda

substancial de parte do depósito mineral originalmente identificado em seus estudos

de viabilidade. Para mais informações sobre concessões minerárias e outros direitos

similares, veja “assuntos regulatórios”.

A Devedora poderá ter seus negócios afetados por regulamentações ambientais, de

saúde e segurança, inclusive regulamentação relativa a mudanças climáticas.

Quase todos os aspectos das atividades, produtos, serviços e projetos da Devedora

espalhados pelo mundo estão sujeitos a regulamentações ambientais, de saúde e

segurança, o que pode expor a Devedora a um aumento de responsabilidade ou de

seus custos. Tais regulamentações obrigam a Devedora a obter licenças ambientais,

permissões e autorizações para suas operações, e a realizar avaliações sobre o

impacto ambiental e social, a fim de obter aprovação de seus projetos com a

emissão da devida permissão para iniciar uma construção. Além disso, todas as

alterações ou ampliações nas operações existentes também devem ser submetidas

ao mesmo procedimento. As dificuldades para obter permissões podem levar a

atrasos na instalação dos projetos ou em aumentos dos custos. A regulação

ambiental, de saúde e segurança também impõe normas e controles sobre as

atividades relacionadas à pesquisa mineral, mineração, atividades de

pelotização, serviços ferroviários e marítimos, portos, decomissionamento,

refinarias, distribuição e comercialização de seus produtos. Tal regulamentação

pode acarretar custos e responsabilidades significativos. Além disso, associações

comunitárias e outras partes interessadas podem solicitar o aumento de medidas

e práticas de responsabilidade social e sustentáveis, e seus esforços podem levar

à criação ou revisão de regulamentações e políticas governamentais, o que pode

gerar custos significativos e redução de lucros. Litígios relacionados a essas e

outras questões podem afetar negativamente a condição financeira ou prejudicar

a reputação da Devedora.

Devedora observar que, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Meio

Ambiente (“CONAMA”) nº 237/97, o prazo máximo de validade para as licenças

ambientais é de 5 (cinco) anos para licença prévia, 6 (seis) anos para licença de

instalação e 10 (dez) anos para licença de operação.

A ausência de licenças ou autorizações dos órgãos ambientais competentes para a

construção, a implantação, a modificação, a ampliação e a operação de

atividades e/ou empreendimentos potencialmente poluidores e utilizadores de

recursos naturais sujeitam o infrator a sanções penais e administrativas. O valor

da multa aplicada dependerá de avaliação de eventual ocorrência de dano

ambiental associado. Além das multas, o infrator também fica sujeito a sanções

como suspensão das atividades, desativação e demolição, entre outras, que

também são aplicáveis caso o incorporador do projeto deixe de cumprir com as

condições técnicas e específicas estabelecidas em seu licenciamento ambiental.
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A regulação ambiental, de saúde e segurança, em muitos dos países onde a Devedora

opera, tornou-se mais rigorosa nos últimos anos, e é possível que um grau maior de

regulação ou a execução mais severa daquela já existente afetem negativamente a

Devedora por meio da imposição de restrições em suas atividades e produtos, criando

novas exigências para a emissão ou renovação de licenças ambientais, aumentando

seus custos ou obrigando a Devedora a se envolver em dispendiosos esforços para a

recuperação de certas áreas. Por exemplo, mudanças na legislação brasileira para a

proteção de cavidades subterrâneas obrigaram a Devedora a realizar amplos estudos

técnicos e a participar de discussões complexas com órgãos administrativos

competentes, que continuam em andamento. Assim, a Devedora ainda não pode

avaliar o impacto final da regulamentação nas suas operações, mas é possível que em

algumas operações ou projetos de mineração de minério de ferro surja a obrigação de

limitar ou modificar as atividades minerárias, incorrendo em custos adicionais para

preservar as cavidades subterrâneas ou para compensar o impacto sobre elas, sendo

que as consequências podem ser relevantes para os volumes de produção, custos ou

reservas no negócio de minério de ferro da Devedora.

Preocupações a respeito de mudanças climáticas e esforços para cumprir os

regulamentos internacionais podem levar os governos a impor limites sobre as

emissões de carbono, aplicar tributos sobre as emissões de gases de efeito estufa e

estabelecer condições comerciais de emissões aplicáveis às operações da Devedora,

podendo afetar negativamente seus custos operacionais ou seus requisitos para

investimentos. Em muitos países onde a Devedora opera, por exemplo, existe

legislação que limita as emissões de gases de efeito estufa na indústria de mineração.

Iniciativas de regulamentação em nível nacional e internacional que venham a afetar

as práticas de transporte da Devedora poderiam aumentar os custos ou obrigá-la a

fazer novos investimentos.

(i) Riscos relacionados às ADS (American Depositary Shares) e HDS (Hong Kong

Depositary Shares) da Devedora

Se os detentores de ADRs ou HDRs trocarem as ADSs ou HDSs, respectivamente,

pelas ações subjacentes, eles se arriscam a perder a capacidade de remeter os

recursos correspondentes à sua venda ao exterior em moeda estrangeira.

O custodiante das ações subjacentes as ADSs e HDSs da Devedora mantém um

registro junto ao Banco Central do Brasil, dando-lhe o direito de remeter dólares

americanos para fora do Brasil para pagamentos de dividendos e outras

distribuições relativas às ações subjacentes às suas ADSs e HDSs ou mediante a

disposição das ações subjacentes. Se um detentor de ADRs ou HDRs trocar suas

ADSs ou HDSs pelas ações subjacentes, terá o direito de se valer do registro de

custodiante para dólares americanos por apenas cinco dias úteis a contar da data

de troca. Após esse prazo, um detentor de ADRs ou HDRs não poderá obter e

remeter moeda estrangeira ao exterior mediante a disposição ou distribuições

relativas às ações subjacentes, exceto se obtiver seu próprio registro, de acordo

com a legislação aplicável, que permite a investidores estrangeiros institucionais

qualificados a compra e venda de valores mobiliários na BM&FBOVESPA. Se um

detentor de ADRs ou HDRs tentar obter seu registro, ele poderá incorrer em

despesas ou sofrer atrasos no processo de cadastro, o que pode atrasar o

recebimento de dividendos e outras distribuições relativas às ações subjacentes

ou ao retorno do capital em tempo hábil.

A Devedora não pode garantir aos detentores de ADRs ou HDRs que o registro de

seu custodiante ou qualquer registro obtido não será afetado por futuras

mudanças legislativas ou por restrições adicionais aplicáveis aos detentores de

ADRs ou HDRs, à disposição das ações subjacentes ou que a repatriação dos

recursos obtidos com a alienação não será tributada no futuro.

Os detentores de ADR ou HDR podem não conseguir exercer seus direitos de

preferência em relação às ações subjacentes às suas ADSs e HDSs.
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Os detentores de ADRs e HDRs podem não conseguir exercer seus direitos de

preferência ou outros direitos relativos às ações subjacentes às suas ADSs e HDSs. A

capacidade dos detentores de ADRs e HDRs de exercerem seus direitos de preferência

não é garantida, especialmente se a lei aplicável na jurisdição do titular (por

exemplo, o Securities Act nos Estados Unidos ou o Companies Ordinance em Hong

Kong) exigir que uma declaração de registro seja efetivada ou uma isenção de

registro seja disponibilizada a respeito desses direitos, como no caso dos Estados

Unidos, ou de que qualquer documento que ofereça direitos de preferência seja

registrado como um prospecto, como é o caso em Hong Kong. A Devedora não é

obrigada a realizar uma declaração de registro nos Estados Unidos, ou a fazer

qualquer outro registro a respeito dos direitos de preferência em qualquer outra

jurisdição, ou a tomar medidas que possam ser necessárias para fazer isenções a

partir do registro disponível e não pode garantir aos detentores que realizará

qualquer declaração de registro ou tomará tais medidas.

Os detentores de ADRs e HDRs podem encontrar dificuldades em exercer seus direitos

de voto.

Os detentores de ADRs ou HDRs não têm os direitos de acionistas. Eles têm apenas

direitos contratuais estabelecidos para seu benefício nos termos dos respectivos

acordos de depósito.

Os detentores de ADRs e HDRs não têm permissão para participar de assembleias de

acionistas, podendo votar desde que fornecendo instruções ao depositário. Na

prática, a capacidade de um detentor de ADRs ou HDRs de instruir o depositário como

votar dependerá do prazo e procedimentos para fornecer instruções ao depositário

diretamente ou através do custodiante e sistema de liquidação do titular. A respeito

das ADSs em caso de não recebimento de instruções, o depositário poderá, sujeito a

certas limitações, instituir um procurador designado pela Devedora.

As proteções legais para detentores dos valores mobiliários da Devedora diferem de

uma jurisdição para outra e podem ser inconsistentes, não familiares ou menos

efetivas em relação às previsões dos investidores.

A Devedora é uma companhia global com valores mobiliários negociados em vários

mercados e com investidores localizados em muitos países diferentes. O regime

legal de proteção aos investidores varia em todo o mundo, algumas vezes em

importantes aspectos, e os investidores devem ter conhecimento, no que tange

aos valores mobiliários da Devedora, que as proteções e recursos disponíveis a

eles podem ser diferentes dos que estão acostumados em seus mercados. A

Devedora se sujeita à legislação de valores mobiliários em vários países que têm

normas, supervisão e práticas de execução diferentes. A única lei societária

aplicável àDevedora é a lei das sociedades por ações brasileira, com suas normas

e procedimentos jurídicos específicos e substanciais. A Devedora também se

sujeita às normas de governança corporativa em várias jurisdições onde seus

valores mobiliários estão listados, porém, como um emissor privado estrangeiro,

a Devedora não é obrigada a seguir muitas das normas de governança corporativa

aplicadas aos emissores domésticos nos Estados Unidos com valores mobiliários

listados na New York Stock Exchange e não está sujeita às normas de voto por

procuração dos EUA. Da mesma forma, a Devedora tem recebido dispensas e

isenções de certas exigências das normas que regem a listagem de valores

mobiliários na Stock Exchange of Hong Kong Limited (HKEx Listing Rules), nos

regulamentos sobre Takeovers e Incorporações e Recompras de Ações e o

Securities e Futures Ordinance of Hong Kong, que são geralmente aplicáveis aos

emissores listados em Hong Kong.
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