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FATO RELEVANTE
NOVA SECURITIZAÇÃO S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Tabapuã, n° 1123, 21º andar, cj. 215, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ sob o nº
08.903.116/0001-42 (“Novasec”) e BETA SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Minas de Prata, n° 30, 15º andar, Vila Olímpia, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 07.021.459/0001-10 (“Beta Securitizadora”), vêm comunicar a celebração entre
Novasec, Beta Securitizadora, BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A (“Banif
Brasil”) e BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S.A (“Banif Investimento” e, em conjunto com
Banif Brasil, doravante os “Vendedores”) do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças
datado de 26 de fevereiro de 2018 (“Contrato de Compra e Venda”), nos termos do qual Novasec se
comprometeu a comprar dos Vendedores, sujeito a determinadas condições, ações representativas de
100% do capital total e votante da Beta Securitizadora (“Ações”).
A efetiva aquisição e transferência das Ações está sujeita ao cumprimento de determinadas condições
precedentes estipuladas no Contrato de Compra e Venda.
A Novasec não firmou acordos ou contratos que visem a regular o direito de voto de valores mobiliários de
emissão da Beta Securitizadora após a conclusão da compra e venda mencionada acima.
A Novasec não tem intenção de promover o cancelamento do registro de companhia aberta da Beta
Securitizadora junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e não há quaisquer outras informações
relevantes referentes a eventos societários específicos que se pretenda promover com relação à Beta
Securitizadora após a conclusão da operação de compra e venda mencionada acima.
Uma vez cumpridas as condições precedentes estabelecidas no Contrato de Compra e Venda, as Ações
da Beta Securitizadora serão transferidas à Novasec e uma assembleia geral extraordinária de acionistas
da Beta Securitizadora será realizada para modificar o estatuto social, se for o caso, bem como substituir o
Diretor de Relações com os Investidores da Beta Securitizadora.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.

BETA SECURITIZADORA S.A
Companhia Aberta
Diretor de Relações de Investidores
Gladstone Medeiros de Siqueira

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
Diretor de Relações de Investidores
Fernando Pinilha Cruz

