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A Emissora está autorizada a realizar, nos termos do seu estatuto social, e da legislação aplicável, a emissão dos CRI. Ademais, a presente Emissão foi aprovada por deliberação na 
Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 23 de agosto de 2017, registrada na JUCESP em 31 de agosto de 2017, sob o nº 401.671/17-3 e publicada no jornal 
“DCI - DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS“ e no DOESP em 09 de fevereiro de 2018, por meio da qual foi autorizada a emissão dos CRI e a Oferta.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 14 DE MARÇO DE 2018 SOB O Nº CVM/SRE/CRI/2018/004.

Os CRI foram depositadas para (i) distribuição no mercado primário, por meio (a) do MDA, administrado e operacionalizado pela B3 (Segmento CETIP UTVM); e (b) DDA, administrado 
e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da B3 (Segmento CETIP UTVM) e/ou da B3, conforme o caso; 
e (ii) negociação no mercado secundário, no (a) CETIP21, administrado de operacionalizado pela B3 (Segmento CETIP UTVM); e (b) PUMA, administrado de operacionalizado pela 
B3, em mercado de bolsa, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos da B3 (Segmento CETIP UTVM) e/ou da B3, conforme o caso. 

O Agente Fiduciário da emissão é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do  
Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38 (“Agente Fiduciário” e “Custodiante”).

Os Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (21) 3385-4565, do website www.pentagonotrustee.com.br, ou do e-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br. 

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escriturador dos CRI é o Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco,  
Estado  de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12.
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RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM (conforme definido abaixo), com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.773.542/0001-22, com estatuto social 
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.157.648, e inscrita na CVM sob o nº 18.406 (“Emissora” ou “Securitizadora”), em conjunto com o  
BANCO J. SAFRA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Paulista, n° 2.150, inscrita no CNPJ sob o nº 03.017.677/0001-20 (“Coordenador Líder”), o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 06.271.464/0103-43 (“Bradesco BBI”), o BB - Banco de Investimento S.A., instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30 (“BB-BI” e, quando referido em conjunto com o Bradesco BBI e o Coordenador Líder, 
os “Coordenadores”), e ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., ALFA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., AZIMUT BRASIL 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO BTG PACTUAL S.A., BANCO FATOR S.A., BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A., BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, BRADESCO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, CA INDOSUEZ 
WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, COINVALORES CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CONCÓRDIA S.A. 
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E COMMODITIES, CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., J. SAFRA CORRETORA DE VALORES 
E CÂMBIO LTDA., XP INVESTIMENTO CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, EASYNVEST - TÍTULO CORRETORA DE VALORES S.A.,  
ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A., GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA  
DE VALORES, INTERMEDIUM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO J.P.  
MORGAN S.A., SPINELLI S.A. - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO E SOCOPA CORRETORA PAULISTA S.A. (“Participantes Especiais”, e quando referidos 
em conjunto com os Coordenadores, “Instituições Participantes da Oferta”), na qualidade de instituições convidadas pelo Coordenador Líder para participar da Oferta para  
o recebimento de ordens, comunicam que foram subscritos e integralizados 662.837 (seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete) certificados de recebíveis imobiliários 
157ª série da 1ª emissão da Emissora, todos nominativos e escriturais, em série única, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão, qual seja,  
09 de março de 2018 (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), perfazendo o montante total de:

R$ 662.837.000,00
(seiscentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil reais)

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Companhia Aberta - CVM nº 18.406

CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 11º andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP

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

http://www.pentagonotrustee.com.br
mailto:operacional@pentagonotrustee.com.br
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Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRI foram subscritos por:

INVESTIDOR
QUANTIDADE DE 

SUBSCRITORES
QUANTIDADE DE CRI 

SUBSCRITOS E INTEGRALIZADOS

Pessoas Físicas 2.748 578.077

Clubes de Investimento – –

Fundos de Investimento – –

Entidades de Previdência Privada – –

Companhias Seguradoras – –

Investidores Estrangeiros – –

Instituições Intermediárias da Oferta 1 500

Instituições financeiras ligadas à Emissora, ao Coordenador Líder e/ou aos Participantes Especiais 3 15.886

Demais Instituições Financeiras 4 49.224

Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, à Cedente, ao Coordenador Líder e aos Participantes Especiais – –

Demais Pessoas Jurídicas 2 150

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora,  
 à Devedora, à Cedente, ao Coordenador Líder e aos Participantes Especiais

– –

Outros 221 19.000

TOTAL 2.979 662.837

1 AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO E INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DA ESCRITURA DE EMISSÃO DE CCI
1.1. PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 a 304 , CEP 22640-102, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ 
 CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38 

At.: Sras. Nathalia Machado Loureiro, Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurélio Ferreira
 Tel.: (21) 3385-4565 - Fax: (21) 3385-4046 
 E-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br 
 Website: www.pentagonotrustee.com.br

 1.2. Em atendimento ao disposto no artigo 6, §2º da Instrução CVM 583, segue abaixo descrição das emissões de certificados de recebíveis imobiliários realizadas pela Emissora em 
que o Agente Fiduciário atua como agente fiduciário, nesta data: (i) quinta emissão de debêntures da Companhia, consistindo em 10.000 (dez mil) debêntures não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), na data de emissão, qual seja, 10 de dezembro de 2013, totalizando, portanto, 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), com vencimento em 10 de dezembro de 2018 e remuneração de 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida 
de sobretaxa de 2,00% (dois por cento) ao ano, sendo que, até a data de celebração desta Escritura de Emissão de Debêntures, não ocorreu qualquer evento de inadimplemento 
pecuniário; (ii) sexta emissão de debêntures da Companhia, consistindo em 20.000 (vinte mil) debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal 
unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), na data de emissão, qual seja, 15 de dezembro de 2014, totalizando, portanto, R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com vencimento 
em 15 de dezembro de 2019 e remuneração de 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 2,00% (dois por cento) ao ano, sendo que, até a 
data de celebração desta Escritura de Emissão de Debêntures, não ocorreu qualquer evento de inadimplemento pecuniário; (iii) primeira emissão de debêntures de Medise Medicina 
Diagnóstico e Serviços S.A. (sucedida legalmente no âmbito dessa emissão pela Companhia), consistindo em 100 (cem) debêntures não conversíveis em ações, da espécie com 
garantia real, com garantia fidejussória adicional da Companhia, com valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), na data de emissão, qual seja, 12 de dezembro de 
2011, totalizado, portanto, R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), com vencimento em 10 de dezembro de 2018 e remuneração de 100% (cem por cento) da variação acumulada 
da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano, sendo que, até a data de celebração desta Escritura de Emissão de Debêntures, não 
ocorreu qualquer evento de inadimplemento pecuniário. A garantia real consiste em cessão fiduciária de direitos creditórios de contratos de prestação de serviços de titularidade da 
emissora, nos termos do respectivo contrato de cessão fiduciária; (iv) primeira emissão de debêntures de Hospital Esperança S.A. (sucessor legal de L.E. Participações Societárias S.A.), 
consistindo em 200 (duzentas) debêntures não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional pela Companhia, com valor 
nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), na data de emissão, qual seja, 15 de outubro de 2012, totalizando, portanto, R$200.000.000,00 (duzentos milhões 
de reais), com vencimento em 15 de outubro de 2021 e com remuneração de 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 2,40% 
(dois inteiros e quarenta centésimos por cento) ao ano, sendo que, até a data de celebração desta Escritura de Emissão de Debêntures, não ocorreu qualquer evento de 
inadimplemento pecuniário. A garantia real consiste em (i) alienação fiduciária de ações de emissão da Companhia de titularidade de acionistas de Hospital Esperança S.A., 
nos termos do respectivo contrato de alienação fiduciária; e (ii) cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de prestação de serviços médicos de 
titularidade de Hospital Esperança S.A., nos termos do respectivo contrato de cessão fiduciária; (v) segunda emissão de debêntures de Hospital Esperança S.A. (sucessor 
legal de L.E. Participações Societárias S.A.), consistindo em 100 (cem) debêntures não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória 
adicional pela Companhia, com valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), na data de emissão, qual seja, 9 de dezembro de 2013, totalizando, portanto, 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), com vencimento em 10 de dezembro de 2018 e remuneração de 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida 
de sobretaxa de 1,90% (um inteiro e noventa centésimos por cento) ao ano, sendo que, até a data de celebração desta Escritura de Emissão de Debêntures, (não ocorreu 
qualquer evento de inadimplemento pecuniário. A garantia real consiste em cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de prestação de serviços 
médicos de titularidade de Hospital Esperança S.A., nos termos do respectivo contrato de cessão fiduciária; (vi) terceira emissão de debêntures de Hospital Esperança S.A. 
(sucessor legal de L.E. Participações Societárias S.A.), consistindo em 1.000.000.000 (um bilhão) debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória 
adicional pela Companhia, com valor nominal unitário de R$1,00 (um real), na data de emissão, qual seja, 28 de agosto de 2017, totalizando, portanto, R$1.000.000.000,00 (um bilhão 
de reais), com vencimento em 28 de agosto de 2024 e remuneração de 100% da Taxa DI + 1,55% a.a., sendo que, até a data de celebração desta Escritura de Emissão de Debêntures, 
(não ocorreu qualquer evento de inadimplemento pecuniário; e (vii) nona emissão de Debêntures da Companhia, consistindo em 140.000 (cento e quarenta mil) debêntures não 
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), na data de emissão, qual seja, 7 de agosto de 2017, totalizando, portanto, 
R$1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais), sendo 80.000 (oitenta mil) Debêntures da Primeira Série e 60.000 (sessenta mil) Debêntures da Segunda Série, com 
vencimento em 7 de agosto de 2020 as Debêntures da Primeira Série e em 7 de agosto de 2024 as Debêntures da Segunda Série e com remuneração de 110% (cento e dez por cento) 
da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da Primeira Série e de 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 1,75% (um inteiro 
e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano para as Debêntures da Segunda Série, sendo que, até a data de celebração desta Escritura de Emissão de Debêntures, não ocorreu 
qualquer evento de inadimplemento pecuniário.

2 BANCO LIQUIDANTE DOS CRI 
 2.1. BANCO BRADESCO S.A.  
 Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, CEP 06029-900, Osasco - São Paulo 
 At.: Sra. Debora Andrade Teixeira/Sr. Douglas Marcos da Cruz
 Telefone: (11) 3684-9492/(11) 3684-7691
 E-mail: debora.teixeira@bradesco.com.br/4010.custodiarf@bradesco.com.br/douglas.cruz@bradesco.com.br/4010.debentures@bradesco.com.br

3 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 3.1. O prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo”) e o presente Anúncio de Encerramento estão disponíveis nos seguintes endereços e páginas da rede mundial  

de computadores: 

mailto:operacional@pentagonotrustee.com.br
http://www.pentagonotrustee.com.br
mailto:debora.teixeira@bradesco.com.br
mailto:4010.custodiarf@bradesco.com.br
mailto:4010.douglas@bradesco.com.br
mailto:4010.debentures@bradesco.com.br
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(i) Coordenador Líder: 
 BANCO J. SAFRA S.A. 
 Avenida Paulista, n° 2.150, CEP 01310-300, São Paulo - SP
 At.: Sr. José Paulo Scheliga
 Tel.: (11) 3175-8059
 Site: www.safrabi.com.br
 Link para acesso direito ao Prospecto Definitivo: www.safrabi.com.br (neste website, acessar “Prospecto Definitivo CRI Rede D’Or”).
 Link para acesso direito ao Anúncio de Encerramento: www.safrabi.com.br (neste website, acessar “Anúncio de Encerramento CRI Rede D’Or”).

(ii) Coordenadores: 
 BANCO BRADESCO BBI S.A. 
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, CEP 01451-000, São Paulo - SP
 At.: Sr. Paulo Francisco Laranjeira Jr./Maurício Hideki Martins 
 Tel.: (11) 3847-5295/5294 - Fax: (11) 3847-9856
 Website: www.bradescobbi.com.br
 Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, selecionar o tipo de oferta “CRI”,  

em seguida, no campo relacionado ao “CRI Rede D´Or”, clicar em “Prospecto Definitivo”).
 Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website selecionar o tipo de oferta 

“CRI”, em seguida, no campo relacionado ao “CRI Rede D´Or”, clicar em “Anúncio de Encerramento”). 

•	 BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. 
 Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, CEP 20031-923, Rio de Janeiro - RJ 
 At.: Sra. Mariana Boeing Rubiniak de Araujo 
 Tel.: (11) 4298-7000
 Website: www.bb.com.br 
 Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, clicar em “CRI Rede D’Or São Luiz” e então clicar em “Leia o Prospecto Definitivo”).
 Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento:  www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, clicar em “CRI Rede D’Or São Luiz” e então clicar em “Leia o Anúncio de Encerramento”).

(iii) Emissora:
 RB COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP
 At.: Servicing 
 Tel.: (11) 3127-2708 - Fax: (11) 3127-2700
 E-mail: servicing@rbcapital.com
 Link para acesso ao Prospecto Definitivo: http://www.rbcapitalsecuritizadora.com (neste website, clicar em “Ofertas Públicas em Andamento”; em seguida clicar 

em “Certificados de Recebíveis do Imobiliários da 157ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização (CRI Rede D’Or)”; selecionar “Prospecto Definitivo”  
no campo “Documentos da Operação” e em seguida clicar no ícone “visualizar arquivo”. 

 Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: http://www.rbcapitalsecuritizadora.com (neste website, clicar em “Ofertas Públicas em Andamento”; em seguida 
clicar em “Certificados de Recebíveis do Imobiliários da 157ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização (CRI Rede D’Or)”; selecionar “Anúncio de Encerramento” 
no campo “Documentos da Operação” e em seguida clicar no ícone “visualizar arquivo”.

(iv) B3 (SEGMENTO CETIP UTVM)
 Praça Antonio Prado, nº 48, 2º andar, Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP
 Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.cetip.com.br, neste website, acessar “Comunicados e Documentos”, acessar “Prospectos”, buscar por “Prospectos  

do CRI”; em seguida filtrar por “RB Capital” no campo disponível e escolher o Prospecto Definitivo da 157ª Série da 1ª Emissão com data mais recente. 
 Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: www.cetip.com.br, neste website, acessar “Comunicados e Documentos”, acessar “Publicação de Ofertas Públicas”,  

em seguida filtrar por “RB Capital” no campo disponível e escolher o Anúncio de Encerramento da 157ª Série da 1ª Emissão.

(v) B3
 Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP
 Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo:  http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-

listadas.htm (neste website, buscar por “RB Capital” no campo disponível, em seguida acessar “RB Capital Companhia de Securitização” e posteriormente clicar em “Informações 
Relevantes” e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e acessar o “Prospecto Definitivo Oferta CRI 157 da 1 Emissão da RB Capital Companhia de 
Securitizaçao” com data de referência mais recente).

 Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-
listadas.htm (neste website, buscar por “RB Capital” no campo disponível, em seguida acessar “RB Capital Companhia de Securitização” e posteriormente clicar em  
“Informações Relevantes” e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e acessar o “Anúncio de Encerramento Oferta CRI 157 da 1 Emissão da RB Capital 
Companhia de Securitizaçao”).

(vi) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
 Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ; ou
 Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP 
 Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: 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 “RB Capital” no campo disponível. Em seguida, acessar  
“RB Capital Companhia de Securitização” e posteriormente “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No website acessar “download” em “Prospecto Definitivo” com data de 
referência mais recente, referente à Oferta CRI 157 da 1 Emissão da RB Capital Companhia de Securitizaçao.

 Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: 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 “ RB Capital Companhia de Securitização” no 
campo disponível. Em seguida, acessar “ RB Capital Companhia de Securitização” e posteriormente “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No website acessar “download” 
em “Anúncio de Encerramento”, referente à Oferta CRI 157 da 1 Emissão da RB Capital Companhia de Securitizaçao.

20 de março de 2018

 O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA 
EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI DISTRIBUÍDOS.

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e 
Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações
prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem 
distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.
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COORDENADOR LÍDER 
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