
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO AOS 
INVESTIDORES 

 
3ª e 4ª Séries da 1ª Emissão de CRIs da PDG Companhia Securitizadora 

R$350.100.000,00 
 

Os CRIs estão lastreados em Cédulas de Crédito Imobiliário representativasde créditos imobiliários 
devidos pela PDG Realty. 

 

Agosto de 2011 
 

 
 

Coordenador Líder 
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Termos e Condições da Oferta 
(Para maiores informações, vide págs. 39 a 67 e 75 a 135 do Prospecto Preliminar) 

 Emissora: PDG Companhia Securitizadora. 

 Instrumento: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”). 

 Número de Séries: 3ª e 4ª Séries da 1ª Emissão. 

 Valor da Emissão: Total, para ambas as séries somadas, de até R$ 471.900.000,00, dos quais, R$ 
350.100.000,00 correspondem à Oferta Base de ambas as Séries e R$ 
121.800.000,00 correspondem aos lotes adicionais e suplementares de ambas as 
Séries. 

3ª Série: até R$ 336.000.000,00dos quais R$ 249.900.000,00 correspondem à 
Oferta base e R$ 87.000.000,00 correspondem aos lotes adicional e 
suplementar. 

4ª Série: até R$ 135.000.000,00 dos quais R$ 100.200.000,00 correspondem à 
Oferta base e R$ 34.800.000,00 correspondem aos lotes adicional e 
suplementar. 

 Valor Nominal Unitário: R$ 300.000,00, na data de liquidação 

 Lastro: Cédulas de Crédito Bancário (“CCB”) emitidas pela PDG Realty em favor do Banco 
BTG Pactual S.A., representadas por Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”) 
cedidas à Emissora. 

 Devedora dos Créditos 
Imobiliários: 

PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“PDG Realty”). 

 Data de Emissão: 12 de agosto de 2011. 

 Data de Vencimento: A data de vencimento de ambas as Séries dos CRIs é 03/10/2023, observadas as 
condições de Repactuação (item Repactuação), sendo que a primeira data para 
exercício de repactuação será o dia 30/07/2014 para a 3ª Série e 30/07/2015 
para a 4ª Série. 

 Amortização: Em parcela única, a ser paga na Data de Vencimento. 

 Remuneração: A remuneração será devida a partir da data da liquidação da Oferta à taxa de 
107% do CDI para a 3ª Série, e 109% do CDI para a 4ª Série.  

As datas de pagamento de juros, para ambas as Séries, serão semestrais e o 
primeiro pagamento de juros ocorrerá no dia 02/04/2012, para ambas as Séries. 

 Repactuação: Conforme previsto nas CCBs, a critério da PDG Realty, poderá ocorrer a 
repactuação de cada CCB. Nesta hipótese, os CRIs deverão ser repactuados de 
modo a refletir a alteração da remuneração da respectiva Série. 

A data para o primeiro exercício da repactuação pela PDG Realty é 30/07/2014 
para a 3ª Série e 30/07/15 para a 4ª Série.  

As condições da repactuação, sempre que esta ocorrer, serão aplicadas a partir 
do próximo pagamento de juros dos CRIs.  

O Agente Fiduciário, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis (no caso da primeira 
repactuação, até o dia 07/08/2014, para a 3ª Série e 07/08/2015, para a 4ª Série), 
publicará aviso, às custas da PDG Realty acerca da Repactuação da respectiva 
Série. 

Os titulares de CRIs que discordem da repactuação deverão manifestar-se neste 
sentido ao o Agente Fiduciário, em até 30 dias a contar da publicação do aviso 
comunicando acerca da repactuação. No caso da primeira repactuação a data 
para isso será o dia 08/09/14 (3ª Série) e 08/09/15 (4ª Série) e terão os seus CRIs, 
considerados individualmente, conforme o caso, automaticamente resgatados 
com os recursos oriundos do pagamento antecipado, ressalvado que, nesta 
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Termos e Condições da Oferta 
(Para maiores informações, vide págs. 39 a 67 e 75 a 135 do Prospecto Preliminar) 

hipótese, não farão jus ao prêmio a que se refere a Cláusula 6.24 do Termo.  O 
pagamento aos Titulares dos CRIs da 3ª Série e/ou da 4ª Série em razão do 
respectivo resgate antecipado automático será realizado na próxima data de 
pagamento de juros, conforme aplicável. Caso todos os Titulares dos CRIs de uma 
respectiva Série tenham se manifestado contrariamente à repactuação, será 
caracterizada hipótese de vencimento antecipado dos CRIs de tal Série. 

Caso a PDG Realty não exerça seu direito à repactuação nas datas acima 
mencionadas, a Emissora terá 45 dias contados da data para exercício da 
repactuação respectiva (no caso da primeira repactuação esta data será o dia 
15/09/14 para a 3ª Série e 15/09/15 para a 4ª Série), para requerer o pagamento 
antecipado, total ou parcial, do saldo devedor das CCBs somado à sua 
remuneração devida e não paga. Durante este prazo os titulares dos CRIs 
passarão a ter a possibilidade de exercer a opção de venda dos CRIs, sobre a 
totalidade ou sobre parte dos CRIs de sua titularidade, aplicando-se, no que 
couber.  

Sempre que a PDG Realty deixar de exercer seu direito à repactuação, o Agente 
Fiduciário deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento de 
notificação da Securitizadora (no caso da primeira repactuação, até o dia 07 de 
agosto de 2014, para a 3ª Série e 07 de agosto de 2015, para a 4ª Série) publicar 
avisoinformando os titulares de CRIs sobre o não exercício da repactuaçãoda 
respectiva Série e sobre a Opção de Resgate Antecipado dos CRIs da respectiva 
Série. 

O titular de CRIs que desejar exercer a referida opção de resgate deverá 
manifestar-se neste sentido para o Agente Fiduciário informando a quantidade 
de CRIs que desejar vender em até 30 dias a contar da publicação do aviso ora 
mencionado (no caso da primeira repactuação, esta data será o dia 08/09/14 
para a 3ª Série e o dia 08/09/15 para a 4ª Série).  

Terminado o prazo, o Agente Fiduciário conciliará as manifestações recebidas e 
comunicará a Emissora e a PDG Realty, no prazo de 5 dias úteis (no caso da 
primeira repactuação esta data será o dia 15/09/14 para a 3ª Série e dia 15/09/15 
para a 4ª Série), sobre a quantidade de CRIs sobre o qual o respectivo titular de 
CRIs tenha exercido a opção de resgate antecipado dos CRIs da respectiva Série, 
ressalvado que nesta hipótese não farão jus ao prêmio a que se refere a Cláusula 
6.24 do Termo. O pagamento aos Titulares dos CRIs da em razão da referida 
opção de resgate antecipado será realizado na próxima data de pagamento de 
juros, conforme aplicável. 

 Pagamento Antecipado 
Extraordinário: 

Os créditos que dão lastro aos CRIs poderão ser pagos antecipadamente pela PDG 
Realty, mediante o pagamento de prêmio (break funding fee) de 0,3% a.a., 
observadas as regras descritas no Prospecto Preliminar da Oferta. Os pagamentos 
antecipados extraordinários somente poderão ser feitos trimestralmente, no 
último dia de cada trimestre calendário, e mediante aviso prévio por parte da 
PDG Realty. 

 Vencimento Antecipado: Esta emissão possui as cláusulas usuais de vencimento antecipado, cuja descrição 
se encontra no Prospecto Preliminar da Oferta. 

 Garantia: Cada CCB é garantida pela cessão fiduciária de (i) créditosrelativos à negociação 
de unidades imobiliárias realizadas por PDG Realty e/ou Sociedades de Propósito 
Específico (“SPE”) controladas, direta ou indiretamente, pela PDG Realty; e (ii) 
direitos e valores depositados pelos compradores das referidas unidades, pelas 
SPE e/ou pela PDG Realty em contas bancárias designadas especificamente para 
o recebimento destes valores.  

O valor acumulado e atualizado dos direitos e obrigações mencionadas nos itens 
(i) e (ii) acima deve manter o percentual mínimo de 105% (cento e cinco por 
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Termos e Condições da Oferta 
(Para maiores informações, vide págs. 39 a 67 e 75 a 135 do Prospecto Preliminar) 

cento) do valor equivalente ao saldo devedor atualizado das CCBs, nos termos 
dos Contratos de Cessão Fiduciária. 

 Negociação: Os CRIs serão admitidos à negociação na CETIP e na BM&FBOVESPA. 

 Agente Fiduciário: GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda. 

 Banco Mandatário e 
Escriturador: 

Banco Bradesco S.A. 

 Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos por meio da Oferta serão utilizados pela PDG Realty, única e 
exclusivamente, paraa aquisição de terrenos, construção e demais despesas 
relativas ao desenvolvimento dos empreendimentos habitacionais identificados 
no Prospecto Preliminar da Oferta, bem como a aquisição de ou investimento em 
sociedades de propósito específico para o desenvolvimento de tais 
empreendimentos. 

 Consultor Legal do Coordenador 
Líder: 

Negrão, Ferrari & Bumlai Chodraui Advogados. 

 Consultor Legal da Companhia 
Securitizadora: 

Navarro Advogados. 

 
Cronograma Estimativo da Oferta 
(Para maiores informações, vide págs. 67 e 133 do Prospecto Preliminar) 

 
Evento Data Estimada* 

Protocolo do Pedido de Registro Provisório da Oferta 15/08/2011 

Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta e 
Publicação do Aviso ao Mercado 

16/08/2011 

Concessão do Registro Provisório da Oferta pela CVM 22/08/2011 

Prazo para pedido de reserva de pessoa vinculada 14/09/2011 

Coleta de Intenções 23/09/2011 

Data de Liquidação 29/09/2011 

Protocolo do Pedido de Registro Definitivo da Oferta na CVM 30/09/2011 

Cumprimento de exigências 18/10/2011 

Concessão do Registro Definitivo da Oferta pela CVM 09/11/2011 

Publicação do Anúncio de Distribuição Pública e Encerramento  15/11/2011 

(*) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e adiamentos, sem aviso prévio, a critério da 
Emissora. 

   

Coordenador Líder 



 

MATERIAL PUBLICITÁRIO – LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES 
DE RISCO” E OS FORMULÁRIOS DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DA PDG REALTY 

 
 

5 

Resumo da Operação 
(Para maiores informações, vide pág. 77 do Prospecto Preliminar) 

 

1ª Etapa – Captação 2ª Etapa – Pagamento 

 

 

Descrição da 1ª Etapa: Descrição da 2ª Etapa: 

(1) A PDG Realty emite, em favor do BTG Pactual, as CCBs, representativa do 
financiamento imobiliário concedido para a aquisição dos terrenos, construção 
e outras despesas relacionadas ao desenvolvimento dos Empreendimentos 
Habitacionais; 

(2) O BTG Pactual, nos termos do Instrumento Particular de Emissão de 
CCIs, emite condicionalmente as CCIs, representativas das CCBs; 

(3) O BTG Pactual, nos termos do Contrato de Cessão, cede 
condicionalmente as CCIs à Emissora; 

(4) A Emissora, sendo única e legítima titular das CCIs, por meio do Termo, 
emite, condicionalmente e em regime fiduciário, os CRIs, com lastro nas CCIs; 

(5) Os CRIs são distribuídos a investidores com a intermediação do 
Coordenador Líder e demais instituições intermediárias contratadas para tal 
fim, observada a Condição Suspensiva; 

(6) Os recursos obtidos junto aos investidores com a subscrição e 
integralização dos CRIs são transferidos à Emissora, para serem utilizados por 
esta para pagamento pela cessão dos créditos oriundos das CCBs; 

(7) Nas datas de pagamento de juros e 
na data de vencimento, conforme o caso, 
a PDG Realty realiza os pagamentos 
referentes às CCBs por meio da CETIP; 

(8) Por meio da CETIP, os recursos dos 
pagamentos referentes às CCBs são 
recebidos pela Emissora, que paga as 
obrigações relativas aos CRIs também por 
meio da CETIP; e 

(9) Investidores recebem a 
remuneração e amortização, conforme o 
caso, dos CRIs. 

 

 
Fatores de Risco 

 
 

Para descrição completa dos fatores de risco, leia as páginas 177 a 197 do Prospecto Preliminar e dos Formulários de 
Referência da Emissora e da PDG Realty. 
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Disponibilização do Prospecto 
(Para maiores informações, vide pág. 73 do Prospecto Preliminar) 

 
Emissora: 
PDG Companhia Securitizadora 
Praia do Botafogo, nº 501, Bloco 01, Salão 201, Torre Pão de 
Açúcar 
CEP 22250-040, Rio de Janeiro – RJ 
www.pdg.com.br  
 
Para o Prospecto Preliminar da Oferta:  
neste site, acessar “Investidores” e depois “PDG 
Securitizadora” na coluna da direita, e então, para 
formulários de referência da Emissora, clicar em “Formulário 
de Referência” ou então, para o Prospecto Preliminar da 
Oferta, clicar em “Prospectos”. 
 
Para o Formulário de Referência da Emissora: nesse site, 
acessar “Investidores” e depois “PDG Securitizadora” na 
coluna da direita e, então, clicar em “Formulário de 
Referência”). 
 

Coordenador Líder: 
Banco BTG Pactual S.A. 
Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares  
CEP: 01310-916,  Rio de Janeiro – RJ 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 8º, 9º e 10º andares 
CEP 04538-133, São Paulo – SP 
www.btgpactual.com 
 
Para o Prospecto Preliminar da Oferta:  
neste site clicar em “Investment Bank”, “Mercado de Capitais” 
e, então, clicar em 2011. 
 

PDG Realty 
PDG Companhia Securitizadora 
Praia do Botafogo, nº 501, Bloco 01, Salão 201, Torre Pão de 
Açúcar 
CEP 22250-040, Rio de Janeiro – RJ 
www.pdg.com.br  
 
Para o Prospecto Preliminar da Oferta:  
neste site, acessar “Investidores” e depois “Informações 
Financeiras” na coluna da direita, e então, para o Prospecto 
Preliminar da Oferta, clicar em “Prospectos”; 
 
Para o Formulário de Referência da PDG Realty: neste site, 
acessar “Investidores” e depois “Informações Financeiras” 
na coluna da direita, e então, para formulário de referência 
da PDG Realty, clicar em “Formulário de Referência”. 

Comissão de Valores Mobiliários 
Centro de Consulta da CVM-RJ 
Rua 7 de Setembro, nº 111, 5° andar 
CEP 20050-901, Rio de Janeiro – RJ 
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares 
CEP 01333-010, São Paulo – SP 
www.cvm.gov.br 
 
Para o Prospecto Preliminar da Oferta: 
neste site, acessar “Prospectos de Ofertas Públicas de 
Distribuição Prelminares” e depois, na coluna “Primárias”, em 
“Certificados de Recebíveis Imobiliários”, e, então, localizar a 
3ª série e 4ª Série da 1ª emissão da PDG Companhia 
Securitizadora. 
 
Para o Formulário de Referência da Emissora e da PDG 
Realty: 
neste site, acessar “Cias Abertas e Estrangeiras”, clicar em 
“ITR, DFP, IAN, IPE e outras informações”, buscar por “PDG 
Companhia Securitizadora”, se para Emissora ou, “PDG 
Realty”, se para a PDG Realty e selecionar, respectivamente, 
“Formulário de Referência”. 
 

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros 
Rua XV de Novembro, nº 275 
CEP 01013-001, São Paulo – SP 
www.bmfbovespa.com.br 
 
Para o Prospecto Preliminar da Oferta: 
neste site, acessar a ícone “Empresas Listadas”, no topo da 
página inicial; na próxima página, digitar o nome “PDG 
Companhia Securitizadora” e clicar em “Buscar”; clicar em 
“PDG COMPANHIA SECURITIZADORA”; na próxima página 
clicar em “Informações Relevantes”; e na próxima página 
clicar em “Prospectos de Distribuição Pública”. 

CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos 
Avenida República do Chile, nº230 – 11º andar 
CEP 20031-919, Rio de Janeiro – RJ 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663 – 4º andar 
CEP 01452-001, São Paulo – SP – Departamento: Valores 
Mobiliários 
www.cetip.com.br  
 
Para o Prospecto Preliminar da Oferta: 
neste site, acessar “Informações Técnicas” no canto esquerdo, 
clicar no subitem  “Prospecto”; na próxima página clicar em 
“Prospectos de CRI”, e “PDG Companhia Securitizadora” – 3ª 
Série e 4ª Série da 1ª Emissão. 
 

http://www.pdg.com.br/
http://www.btgpactual.com/
http://www.pdg.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.cetip.com.br/
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Aviso 

 
Este material foi preparado pela PDG Companhia Securitizadora exclusivamente para as apresentações relacionadas à emissão, 
dos CRIs, escriturais, com valor nominal unitário de R$ 300.000,00, na Data de Emissão, perfazendo o valor base de emissão, na 
Data de Emissão de R$ 350.100.000,00– não considerados os lotes adicional e suplementar –, e não deve ser considerado como 
recomendação de investimento nos CRIs. 
 
Este material apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem 
ler o Prospecto Preliminar da Oferta (assim como sua versão definitiva, quando disponível) e os Formulários de Referência da 
Emissora e da PDG Realty, em especial a seção “Fatores de Risco”, antes de decidir investir nos CRIs. 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) e nos Formulários de Referência da Emissora e da PDG Realty, que 
conterá informações detalhadas a respeito da Oferta, dos CRIs, da Emissora e da PDG Realty, suas atividades, situação 
econômico-financeira e demonstrações financeiras e dos riscos relacionados a fatores macroeconômicos, ao setor imobiliário 
brasileiro, às atividades da Emissora e da PDG Realty e aos CRIs. O Prospecto Preliminar (assim como sua versão definitiva, 
quando disponível) e os Formulários de Referência da Emissora e da PDG Realty poderão ser obtido junto à Emissora, à PDG 
Realty, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), à CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, à BM&FBOVESPA 
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futurose ao Banco BTG Pactual S.A., na qualidade de Coordenador Líder da Oferta. 
 
A CVM concedeu o registro provisório da Oferta. A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção de registro 
definitivo. Portanto, os termos e condições da Oferta e as informações contidas neste material, no Prospecto Preliminar e nos 
Formulários de Referência da Emissora e da PDG Realty estão sujeitos a complementação, correção ou modificação em virtude 
de exigências da CVM. 
 
O Coordenador Líder e seus representantes não prestam qualquer declaração ou garantia com relação às informações contidas 
nesse documento ou julgamento sobre a qualidade da Emissora, da PDG Realty e dos CRIs, e não terão quaisquer 
responsabilidades relativas a quaisquer perdas 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 CRIs 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 CRIs. 
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Axel Blikstad, CFA 
Cristiano Cury 
Rafael Cotta 

 
Tel.: (11) 3383 2695 

(11) 3383 2659 
(11) 3383 2099 

 
Para acesso ao prospecto: 

www.btgpactual.com, clicar em 
“Investment Bank”, “Mercado de 

Capitais” e então 2011. 

Equipe de Distribuição 

 
 
 
 


