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Para entendimento dos riscos associados ao investimento nos Certificados de Recebíveis Imobiliários, é importante a leitura 
da seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar e da seção “Fatores de Risco”, abaixo. Demais informações a respeito 

da Emissora e da Oferta poderão ser obtidas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência da Emissora, cujas 
cópias estão disponíveis nos endereços indicados no item “informações Adicionais” deste Material Publicitário.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissora

Dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, Lastreados em Cédulas de Crédito Imobiliário representativas de créditos  
imobiliários advindos de Contratos de Locação devidos por

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Devedora

No montante total de

R$ 500.200.000,00
podendo ser aumentado em até 35% em caso de exercício da Opção de Lote Adicional e/ou Suplementar

Coordenador Líder Coordenador

Sumário de Termos e Condições
(Os termos definidos em letras maiúsculas referem-se às definições constantes do Prospecto Preliminar e/ou do Termo de Securitização anexo ao Prospecto 
Preliminar. Exemplar do Prospecto Preliminar poderá ser obtido nos endereços indicados na próxima página deste Material Publicitário).

CRI: Serão 3 séries, especificamente, a 302ª, a 303ª e a 304ª Séries da 1ª (primeira) emissão de CRI da Emissora

Valor Nominal Unitário 
dos CRI:

R$ 10.000,00 para os CRI da 302ª Série, na Data de Emissão; e

R$ 300.000,00 para os CRI da 303ª e 304ª Séries, na Data de Emissão.

Volume total: R$ 500.200.000, no sistema de vasos comunicantes entre as Séries, sendo que a Série 302ª poderá ser de até R$ 250.000.000. O volume poderá 

ser acrescido em até 35% em razão do exercício da Opção de Lote Adicional e de Lote Suplementar.

Data de Emissão: 15 de outubro de 2013.

Regime de Colocação: Os CRI serão colocados sob o regime de garantia firme e melhores esforços de colocação, sendo que a garantia firme será prestada exclusivamente 

pelo Coordenador Líder até o limite de R$ 250.100.000,00 (duzentos e cinquenta milhões e cem mil reais), equivalentes a até 50% (cinquenta 

por cento) do total de CRI - Parcelas E e F emitidos, excluídos os CRI emitidos em razão de Opção de Lote Adicional ou Opção de Lote 

Suplementar. Caso não haja demanda de investidores para a totalidade dos CRI - Parcelas E e F, a Securitizadora obriga-se a subscrever e 

integralizar 50% (cinquenta por cento) dos CRI - Parcelas E e F até o limite de R$ 250.100.000,00 (duzentos e cinquenta milhões e cem mil 

reais), excluídos os CRI emitidos em razão de Opção de Lote Adicional ou Opção de Lote Suplementar, para que sejam mantidos em tesouraria 

para posterior venda no mercado secundário, de modo que 100% (cem por cento) dos CRI - Parcelas E e F sejam devidamente emitidos, 

subscritos e integralizados. Os CRI - Parcelas E e F eventualmente emitidos em virtude do exercício da Opção de Lote Adicional e da Opção de 

Lote Suplementar serão destinados exclusivamente a atender excesso de demanda que seja constatado no decorrer da Oferta e serão colocados 

em regime de melhores esforços de colocação.

Público-Alvo da Oferta
de Varejo:

São, em conjunto, (i) as pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na 

BM&FBOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor, que não sejam considerados Investidores Qualificados; e (ii) as pessoas físicas que 

possuam vínculo empregatício com qualquer empresa do grupo econômico da PETROBRAS.
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Público Alvo da Oferta a 
Investidores Qualificados:

Investidores Qualificados, conforme definidos no artigo 109 da Instrução CVM nº 409: (i) instituições financeiras; (ii) companhias seguradoras 
e sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas físicas ou jurídicas que possuam 
investimentos financeiros em valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição 
de investidor qualificado mediante termo próprio; (v) fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados; 
(vi) administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e (vii) regimes 
próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.

Prazo: 12 anos para 302ª Série, 15 anos para 303ª Série e 18 anos para 304ª Série.
Carência de 36 (trinta e seis) meses para o pagamento da primeira amortização e da Remuneração dos CRI.
Estes prazos serão contados a partir da Data de Emissão

Atualização Monetária e 
Remuneração: 

A ser definida em procedimento de Bookbuilding, limitada em: 
NTN-B 2022 + 0,30% a.a. para 302º Série;
NTN-B 2024 + 0,40% a.a. para 303º Série; e
NTN-B 2030 + 0,50% a.a. para 304º Série.
A Remuneração e a Atualização Monetária serão aplicáveis a partir da Data de Emissão.

Preço de Subcrição e 
Forma de Integralização:

O preço de subscrição dos CRI será o seu respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração de cada Série, calculada pro rata temporis 
desde a Data de Emissão até a data de subscrição. A integralização será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, e será 
efetuada por meio dos procedimentos da BM&FBOVESPA e/ou da CETIP, conforme o caso.

Registros para 
Distribuição e 
Negociação: 

Os CRI serão registrados para colocação no mercado primário e negociação no mercado secundário, (i) no CETIP 21, sendo a integralização 
dos CRI, neste caso, liquidada por meio da CETIP; e (ii) no DDA, para o caso do mercado primário, e no BOVESPAFIX, para o caso do mercado 
secundário, sendo neste caso processadas pela BM&FBOVESPA a liquidação financeira da Oferta e a custódia e negociação dos CRI.

Devedor ou Locatário: Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.

Cedente ou Originador 
ou FII:

Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística.

Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (também será instituição Custodiante das CCI).

Créditos Imobiliários: Créditos imobiliários, representados pelas CCI que lastreiam a emissão dos CRI, que são: (i) no caso do Projeto Macaé, 2 (duas) Cédulas de 
Créditos Imobiliários representativas de parte do Valor Locatício do Contrato de Locação - Macaé; (ii) no caso do Projeto Santos, 2 (duas) Cédulas 
de Créditos Imobiliários representativas de parte do Valor Locatício do Contrato de Locação - Santos; e (iii) no caso do Projeto Vitória, 1 (uma) 
Cédula de Créditos Imobiliários representativa de parte do Valor Locatício do Contrato de Locação - Vitória.

Os Créditos Imobiliários compreendem além de parte do Valor Locatício conforme acima indicado, o direito ao recebimento dos valores referentes 
a indenizações, prêmios, multas, valores devidos a título de seguro e penalidades (pro rata a respectiva parcela do Valor Locatício) devidos pela 
Petrobras nos termos do respectivo Contrato de Locação; e o direito ao recebimento de Valor Indenizatório em caso de término antecipado ou 
rescisão do Contrato de Locação, conforme estabelecido nos Contratos de Locação.

Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Securitizadora por meio desta Oferta serão utilizados na aquisição das CCI - Parcelas E e F - Macaé, das CCI - 
Parcelas E e F - Santos e da CCI - Parcela F - Vitória. O FII, por sua vez, na qualidade de cedente das CCI, utilizará os recursos obtidos (i) com a 
cessão da CCI - Parcela F - Vitória para custeio de obras incorrido durante a construção da Sede Administrativa Vitória e a realização de ajustes 
na construção da Sede Administrativa Vitória; e (ii) com a cessão das CCI - Parcela E e F - Macaé e CCI - Parcela E e F - Santos primordialmente 
na construção, desenvolvimento e implantação do Laboratório de Fluidos e da Sede Administrativa Santos.

Alocação Especial 
Empregados:

Os CRI da 302ª Série serão alocados, prioritariamente, aos Empregados (pessoas físicas que possuam vínculo empregatício com qualquer empresa 
do grupo econômico da Petrobras) que demonstrem interesse em investir diretamente nos CRI da 302ª Série, no âmbito da Oferta de Varejo até 
o limite de 100% (cem por cento).

Regime Fiduciário: Nos termos dos artigos 9º e 10 da Lei n.º 9.514/97, a Emissora instituiu, em caráter irrevogável e irretratável, regime fiduciário sobre as CCI, 
de forma que estas estejam vinculadas à liquidação dos CRI e estejam destacadas do patrimônio da Emissora.

Amortização Programada 
e Amortização Parcial 
Extraordinária:

Após o Período de Carência, os CRI serão amortizados anual e sucessivamente, de acordo com os valores e datas indicados na tabela disposta 
na Seção “Características da Oferta - Informações Relativas à Oferta - Características da Oferta e dos CRI - Parcelas E e F - Amortização 
Programada” do Prospecto Preliminar. Caso ocorra algum dos Eventos de Amortização Extraordinária, quais sejam (i) a rescisão, nulidade 
ou término antecipado do Contrato de Locação - Macaé, do Contrato de Locação - Santos e do Contrato de Locação - Vitória, inclusive em 
razão da rescisão de referido contrato em decorrência da desapropriação parcial do imóvel, nos termos da Cláusula 10.01 dos Contratos de 
Locação; (ii) a recompra de determinada CCI pelo FII, na qualidade de cedente das CCI, conforme previsto no Contrato de Cessão das CCI; 
ou (iii) o recebimento de indenização pelo FII em qualquer outra hipótese que não gere o vencimento antecipado dos CRI, a Emissora deverá 
efetuar a amortização parcial extraordinária dos CRI correspondentes à respectiva CCI, que deverá abranger, proporcionalmente, todos os CRI - 
correspondentes a tal CCI em montante equivalente ao recebido pela Emissora decorrente do pagamento do Valor Indenizatório pela Petrobras, 
sem a incidência de qualquer prêmio, observado o disposto na Cláusula 15 dos Contratos de Locação e nos termos dos itens 2.11.5.2 e 2.12.5.2 
do Termo de Securitização. Caso a Amortização Parcial Extraordinária dos CRI decorra da rescisão voluntária pela Petrobras, de um dos Contratos 
de Locação, ou da recompra voluntária de alguma CCI pelo FII, sobre o valor da Amortização Parcial Extraordinária dos CRI incidirá Prêmio, que 
inclui o Valor Indenizatório devido, calculado de acordo com a fórmula indicada no item 2.13.4 do Termo de Securitização, sendo certo que esse 
Prêmio será diferente caso referidas hipóteses ocorram antes ou após o Prazo de Carência.

Oferta de Resgate 
Antecipado Facultativo, 
Resgate Antecipado 
Compulsório e 
Vencimento Antecipado:

Oferta de resgate antecipado facultativo, parcial ou total, dos CRI, efetivada pela Securitizadora conforme solicitação do FII aos titulares dos CRI 
a qualquer tempo, nos termos do item 2.13.5 do Termo de Securitização. Resgate antecipado compulsório, parcial ou total, dos CRI, efetivado 
pela Securitizadora, conforme solicitação do FII, nos termos do item 2.13.6 do Termo de Securitização.
O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes do Termo de Securitização ou da respectiva 
Série, conforme o caso, na ocorrência de qualquer dos eventos de vencimento antecipado previstos no item 2.14.1 do Termo de Securitização.
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Cronograma Estimado 
das Etapas da Oferta:

Eventos Data Prevista (1)

Publicação do Aviso ao Mercado 14.10.2013

Disponibilização do Prospecto Preliminar 14.10.2013

Início do Roadshow 14.10.2013

Data de Exercício de oferta firme por meio de carta proposta - Pessoas Vinculadas - CRI 302a  Série 01.11.2013

Data de Exercício de oferta firme por meio de carta proposta - Investidores que não sejam Pessoas Vinculadas 13.11.2013

Procedimento de Bookbuilding 13.11.2013

Registro da Oferta pela CVM 03.12.2013

Disponibilização do Prospecto Definitivo 06.12.2013

Publicação do Anúncio de Início 06.12.2013

Data de Liquidação 09.12.2013

Publicação do Anúncio de Encerramento 11.12.2013

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos.

Informações Adicionais: O Prospecto Preliminar está disponível nos seguintes endereços eletrônicos: http://www.bfre.com.br/braziliansecurities/pt/portfolio/cris-
emitidos/2013-302-2013-303-e-2013-304 (neste website acessar “Documentos” e, em seguida, “Prospecto Preliminar”); www.santander.
com.br/prospectos (neste website acessar Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 
302ª, 303ª e 304ª séries da 1ª emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização no montante de até R$ 500.200.000,00); https://
www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais (neste website clicar em “2013” no menu à 
esquerda e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo de “Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 302ª, 303ª e 
304ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities”); www.cetip.com.br (nessa página acessar “Prospectos” e, em seguida, acessar “Comunicados 
e Documentos” e, em seguida, acessar “Prospectos de CRI” e no campo denominado “Busca (Título/Número/Código/Arquivo) digitar “Brazilian 
Securities”); www.cvm.gov.br (nessa página acessar, em “acesso rápido”, o item “ITR, DFP, IAN, IPE, FC, FR e outras Informações” e digitar 
“Brazilian Securities” no campo disponível e, em seguida, acessar “Brazilian Securities Companhia de Securitização”, e, posteriormente, 
“Prospecto de Distribuição Pública”. Nessa página, acessar o link “Consulta” na tabela correspondente ao “Prospecto Preliminar da 302ª, 303ª 
e 304ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários”); e http://www.bmfbovespa.com.br/Renda-Fixa/OfertasPublicas/
OfertasPublicas.aspx?Idioma=pt-br (nessa página acessar “CRI Brazilian Securities” e, em seguida, acessar “Prospecto Preliminar”).

O investimento nos Certificados de Recebíveis Imobiliários envolve alto grau de risco. Os potenciais investidores devem considerar cuidadosamente os riscos 
descritos abaixo antes de tomar uma decisão de investimento nos Certificados de Recebíveis Imobiliários. As atividades, situação financeira e resultados 
operacionais da Emissora podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou 
todo o seu investimento. Os riscos descritos abaixo são aqueles que atualmente poderão afetar os investidores de maneira adversa, podendo riscos adicionais 
e incertezas atualmente não conhecidos, ou que atualmente são considerados irrelevantes, também prejudicar as atividades da Emissora e/ou da Petrobras, 
situação financeira e resultados operacionais de maneira significativa. Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode ou 
terá “um efeito adverso para a Emissora e/ou para a Petrobras” ou “afetará adversamente a Emissora e/ou a Petrobras”, o que significa que o risco, incerteza 
ou problema pode resultar em um efeito material adverso nos negócios da Emissora e/ou da Petrobras, condições financeiras, resultados de operações, fluxo 
de caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado dos Certificados de Recebíveis Imobiliários. Informações sobre os Fatores de Risco relativos ao Brasil, à 
Emissora, à Petrobras e ao seu setor de atuação, encontram-se no Prospecto Preliminar.

Contatos Santander
Ignacio Lorenzo (11) 3012-5716

Ignacio.lorenzo@santander.com.br

Ricardo Rocha (11) 3012-5745
Ricardo.gentile.rocha@santander.com.br

Julio Cezar Madeira Furtado (11) 3012-5753
jcfurtado@santander.com.br

Erica Goes (11) 3012-5755
ergoes@santander.com.br

Contatos BTG Pactual
Cristiano Cury (11) 3383-2659

cristiano.cury@btgpactual.com

Rafael Cotta (11) 3383-2099
rafael.cotta@btgpactual.com

Bruno Korkes (11) 3383-2190
bruno.korkes@btgpactual.com
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FATORES DE RISCO

Riscos Relacionados ao Ambiente Macroeconômico
• Política Econômica do Governo Federal.
• Medidas tomadas pelo Governo Federal para mitigar a inflação podem aumentar a 

volatilidade do mercado de capitais brasileiro.
• Flutuações das taxas de câmbio podem resultar em incertezas na economia brasileira 

e no mercado brasileiro de capitais.
• Efeitos da variação da taxa de juros.
• Efeitos da Retração no Nível da Atividade Econômica.
• Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países 

de economia emergente, podem prejudicar a liquidez dos valores mobiliários 
brasileiros.

• Alterações na legislação tributária aplicável aos CRI ou na interpretação das normas 
tributárias podem afetar o rendimento dos CRI.

• Recente Desenvolvimento da Securitização Imobiliária.

Riscos Relacionados à Emissora
• Risco da não realização da carteira de Ativos.
• A capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI depende 

do pagamento pela Petrobras dos Créditos Imobiliários.
• Falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora e credores privilegiados.
• Informações Acerca do Futuro da Emissora e da Petrobras.
• Demais Riscos Relacionados à Emissora. 

Riscos Relacionados à Petrobras
• As operações da Petrobras são afetadas pela volatilidade dos preços do petróleo 

bruto, dos produtos derivados de petróleo e do gás natural.
• A capacidade de atingir os objetivos de crescimento da Petrobras depende, em 

grande parte, da habilidade da Petrobras em descobrir reservas adicionais, bem 
como do desenvolvimento bem sucedido dessas reservas. Caso contrário, a 
Petrobras estará impedida de atingir os objetivos de longo prazo para aumentar a 
produção.

• As estimativas de reservas de petróleo bruto e gás natural envolvem certo grau de 
incerteza e podem ser revistas ao longo do tempo, o que prejudicaria a capacidade da 
Petrobras de obter receitas.

• A Petrobras está sujeita ao cumprimento de diversas normas ambientais e de 
proteção à saúde, as quais se tornaram mais rígidas no passado recente. Isto pode 
resultar em aumento das responsabilidades e despesas da Petrobras.

• A Petrobras poderá vir a incorrer em perdas e despender tempo e recursos 
defendendo-se em processos administrativos e judiciais e arbitragens em curso.

• A Petrobras pode não ser capaz de obter financiamentos para seus investimentos 
planejados. A não obtenção de financiamentos pode afetar adversamente os 
resultados operacionais e financeiros da Petrobras.

• A variação cambial pode ter um efeito material adverso nas condições financeiras e 
nos resultados operacionais da Petrobras na medida em que a maior parte de suas 
receitas é expressa em Reais e uma grande parte de suas obrigações é expressa em 
moedas estrangeiras.

• A Petrobras não possui seguro contra interrupção de suas operações no Brasil e a 
maior parte de seus ativos não está segurada contra guerra e terrorismo.

• A Petrobras está sujeita a riscos substanciais relativos a operações internacionais, em 
especial na América Latina, África Ocidental e Oriente Médio.

• Demais Riscos Relacionados à Petrobras.

Riscos Relacionados ao Relacionamento entre a Petrobras e o 
Governo Federal
• O Governo Federal, na qualidade de acionista controlador da Petrobras, 

pode fazer com que a Petrobras adote certas medidas com objetivos 
macroeconômicos e sociais que podem ter um efeito adverso na situação 
financeira e nos resultados operacionais da Petrobras.

• Caso o governo brasileiro volte a introduzir o controle de preços de petróleo 
bruto e derivados do petróleo no mercado interno, a situação financeira e os 
resultados operacionais da Petrobras poderão ser prejudicados.

Riscos Relacionados aos Projetos
• Os Documentos dos Projetos estão sujeitos a hipóteses de término antecipado, 

inclusive a critério da Petrobras em certas situações, o que acarretará o 
vencimento antecipado dos CRI. Além disso, a ocorrência de certos eventos 
relativos aos Documentos dos Projetos poderá acarretar o vencimento 
antecipado dos CRI.

• Ainda não foram obtidas todas as licenças administrativas, inclusive ambientais, 
necessárias para a construção e operação do Laboratório de Fluidos e da Sede 
Administrativa Santos

• Risco de Engenharia e Construção.

• Risco de Desapropriação dos Terrenos.

Riscos Relacionados aos CRI e à Oferta
• Os CRI não asseguram a seus titulares qualquer direito sobre o Laboratório de 

Fluidos e/ou sobre as Sedes Administrativas.
• O regime fiduciário sobre as CCI representativas dos Créditos Imobiliários e o 

regime de patrimônio separado instituídos pela Emissora podem não prevalecer 
perante débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista da Emissora.

• Os Quotistas do FII celebraram Acordo de Quotistas que determina que, exceto 
em situações específicas, o Agente Fiduciário, enquanto quotista minoritário 
do FII, deverá votar segundo instruções fornecidas pelo quotista majoritário 
Petrobras.

• Risco de Amortização Extraordinária/Resgate Antecipado/Vencimento Antecipado/
Pré-Pagamento.

• Baixa Liquidez no Mercado Secundário.
• Restrição de Negociação até o Encerramento da Oferta e Cancelamento da 

Oferta.
• Quórum de deliberação em assembleia geral de titulares dos CRI.
• Limitação de Ativos.
• Eventual Rebaixamento na Classificação de Risco da Oferta.
• Não será emitida Carta de Conforto no âmbito desta Oferta.
• Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização.
• Invalidade ou ineficácia da cessão da CCI.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA 

COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS. LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DA PETROBRAS ANTES DE ACEITAR A 

OFERTA, ESPECIALMENTE A RESPECTIVA SEÇÃO DE FATORES DE RISCO. Antes de decidir adquirir os CRI, objeto da presente Oferta, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente 

todas as informações contidas no Prospecto Preliminar e no Termo de Securitização, com especial atenção às seções Fatores de Risco a que a Emissão, a Emissora e a Petrobras estão expostas. 

Exemplar do Prospecto Preliminar poderá ser obtido nos endereços indicados acima, e do Termo de Securitização anexo ao Prospecto Preliminar. Quaisquer outras informações sobre a 

companhia emissora, os CRI e a Oferta poderão ser obtidos junto à companhia emissora, aos Coordenadores, à CVM, à CETIP e à BM&FBOVESPA, nos endereços disponibilizados acima.

A Oferta encontra-se em análise pela CVM. Este material apresenta informações que estão integralmente contidas nos documentos sob análise da CVM. Assim, caso aqueles documentos 

sejam modificados em razão de exigência da CVM ou por qualquer outro motivo, estas informações aqui constantes poderão também ser modificadas. Para informações atualizadas, vide 

o Prospecto Preliminar da Oferta.

As informações aqui apresentadas constituem resumo dos termos e condições da Oferta, os quais se encontram descritos no Prospecto Preliminar e no Termo de Securitização.

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, 
assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora 
e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição 
não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.


