
 

 

 
 

 
Declaração do Diretor de Relações com Investidores atestando o cumprimento integral e 

manutenção das disposições contidas nos termos de securitização dos valores mobiliários 

de sua emissão, e, além disso, atestando que: 

 
I. Os recursos captados com as emissões foram utilizados, pela Securitizadora, para 

o pagamento do preço da aquisição dos créditos conforme previsto no Termo de 

Securitização; 

II.      Não foram realizadas operações fora de seu objeto social e foram observadas as 

disposições estatutárias, legais e regulamentares em vigor; 

III.    Não houve alteração no Estatuto Social da Securitizadora durante o exercício 

social de 2020; 

IV.      Foi  mantido  o  registro  de  companhia  aberta  junto  à  Comissão  de  Valores 

Mobiliários; 

V. Manteve instituído o regime fiduciário sobre os créditos que foram utilizados para 

lastro da emissão dos valores mobiliários; 

VI.      Assegurou a existência e a integridade dos valores mobiliários, ativos financeiros 

ou instrumentos que lastreiem operações de securitização, os quais se encontram 

custodiados ou são objeto de guarda por terceiro contratado para esta finalidade 

nos termos dos documentos da oferta, conforme declaração de custódia do 

custodiante, conforme inciso XXII do art. 11º da Instrução 583/16. 

VII.    (i) assegurou que adota procedimentos internos para assegurar que os direitos 

incidentes sobre os valores mobiliários, ativos financeiros, ou instrumentos 

contratuais que lastreiem operações de securitização, não sejam cedidos a 

terceiros e (ii) inclusive quando custodiados ou objeto de guarda por terceiro 

contratado para esta finalidade, conforme inciso XXIII do art. 11º da Instrução 

583/16. 

VIII. Permanece  cumprindo  integralmente  as  disposições  constante  do  Termo  de 

Securitização; 

IX.  Os créditos objeto do regime fiduciário: (i) destinam-se exclusivamente à 

liquidação dos títulos a que estiverem afetados; (ii) estão isentos de qualquer ação 

ou execução pelos credores da Securitizadora ressalvado o disposto no art. 76 da 

Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e; (iii) não são passíveis 

de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer dos credores da 

Companhia Securitizadora, por mais privilegiado que sejam; 

X. Permanecem válidas as declarações da Securitizadora dispostas nos respectivos 

Termos de Securitização; 
 
 
 
 

São Paulo, 05 de março de 2021. 

 
 
 

 
 

RB Capital Companhia de Securitização 
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