
São Paulo, 13 de setembro de 2021

À 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (“Notificada”)

Ref.: Notificação de Descumprimento de Obrigação(ões)

Prezados,

A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, instituição
financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Gilberto Sabino, nº
215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.550/0001-88
(“Vórtx”), na qualidade de Agente Fiduciário da Emissão 13 da Série 1 de CRA (“Emissão”),
emitida pela Notificada, vem por meio desta, notificá-los acerca do(s) descumprimento(s)
da(s) obrigação(ões) abaixo apontadas, bem como solicitar que no(s) prazo(s) de cura
respectivamente definido(s), seja(m) realizado(s) o(s) adimplemento(s) da(s) obrigação(ões) e
sejam prestados esclarecimentos acerca do(s) inadimplemento(s), sob pena de convocação de
Assembleia para deliberar acerca da declaração do vencimento antecipado da Emissão:

I. do TS
a. 10.1. Sem prejuízo das obrigações decorrentes da lei ou das Normas da CVM, assim

como das demais obrigações assumidas neste Termo de Securitização, a Emissora,
em caráter irrevogável e irretratável, obriga-se, adicionalmente, a:(c) fornecer ao
Agente Fiduciário os seguintes documentos e informações: viii. relatório mensal até o
décimo quinto dia do mês subsequente, contendo: (A) Valor Nominal Unitário e/ou
saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA, acrescido dos Juros Remuneratórios
acumulados até então; (B) valor atualizado de todos os Direitos Creditórios; (C) valor
atualizado de todos os lastros e garantias vinculadas aos Direitos Creditórios; (D)
cálculo atualizado de eventuais índices de cobertura das Garantias das CPR-Fs; e

b. Data do Vencimento: 10/08/2021
c. Prazo de cura: Nos termos definidos nos documentos da emissão.

Para o cumprimento das obrigações acima apontadas, deverá ser utilizado
exclusivamente o sistema VxInforma+, através do endereço
https://informa.vortx.com.br/dashboard, sendo que não serão analisadas nem consideradas
cumpridas as obrigações cujos documentos comprobatórios forem enviados por meio
diverso.

Ficamos à disposição para eventuais questionamentos.

https://informa.vortx.com.br/dashboard


Atenciosamente,

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.


