
Emissão de trezentos e vinte e seis (326) certificados de recebíveis imobiliários (“CRIs”), nominativos-escriturais, para subscrição
pública, em série única, relativa à primeira (1ª) emissão da WT PIC Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários, com valor
nominal unitário de trezentos mil reais (R$ 300.000,00) na data de 17 de maio de 2002 (“Data de Emissão”), perfazendo o valor total
de emissão em noventa e sete milhões e oitocentos mil reais (R$ 97.800.000,00). Os CRIs terão prazo de cento e quarenta e cinco (145)
meses, vencendo em 17 de junho de 2014, e terão como lastro os direitos emergentes do contrato de comodato modal (“Contrato de
Comodato” ou “Contrato de Comodato Modal”), firmado em 22 de maio de 1998, entre Volkswagen do Brasil Ltda. (“Volkswagen”) e
Administração e Participações Walter Torre Jr. Ltda. (“Walter Torre”) e contratos de locação (“Contratos de Locação”) celebrados
pela Walter Torre e fornecedores (“Fornecedor” ou “Fornecedores”) de Volkswagen (veja o capítulo “Contratos Relevantes -
Contratos de Locação”). O saldo do valor nominal dos CRIs será corrigido anualmente, a partir da Data de Emissão, pela variação
percentual acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGPM/FGV”),
no período de maio de cada ano a abril (inclusive) do ano subseqüente. Aos CRIs serão conferidos juros, calculados a partir de 17 de
junho de 2002, correspondentes a uma taxa percentual ao ano de doze inteiros e cinco décimos por cento (12,5%), incidentes sobre o
valor nominal dos CRIs, atualizado monetariamente na forma indicada acima, deduzido o valor das amortizações realizadas. Ataxa de
juros foi definida em processo de “book building”.

Registro da emissão junto à CVM foi concedido em 11.10.2002, sob o nº CVM/SRE/CRI/2002/008.

Os CRIs desta emissão possuem código ISIN nº BRWTPICRI019

O Termo de Securitização foi averbado no 2º Ofício de Registro de Imóveis de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no R5 
da matrícula nº 56.530 em 04.10.2002.

“O registro da presente emissão não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou em julgamento
sobre a qualidade da companhia emissora bem como sobre os certificados de recebíveis imobiliários a serem distribuídos.”

“Apresente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID
para as Ofertas Públicas de Títulos e Valores Mobiliários registrado no 5º Ofício de Títulos e Documentos 
do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo aos padrões mínimos de informação contidos 
no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade 
do emissor/ofertante, das instituições participantes e dos títulos e valores mobiliários objeto da oferta”.

Prospecto de Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Primeira Emissão da

Adata deste Prospecto é 05 de setembro de 2002

CNPJ nº 02.643.896/0001-52
Rua George Eastman, nº 64, parte - São Paulo - SP

R$ 97.800.000,00
Classificação Standard & Poor´s:  brA

Classificação Atlantic Rating:  Rating Nacional A

no montante de
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WT PIC - Parque Industrial de Curitiba/PR



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(11) 3259-3000

Emissora

WT PIC COMPANHIASECURITIZADORADE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

Rua George Eastman, nº 64, parte - São Paulo - SP

Coordenador

BANCO BBACREDITANSTALT S.A.

Avenida Paulista, nº 37, 19º andar - São Paulo - SP

Agente Fiduciário

OLIVEIRATRUST DISTRIBUIDORADE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Avenida das Américas, nº 500, Bloco 13, Grupo 205 - Rio de Janeiro - RJ

Banco Liquidante

BANCO ITAÚ S.A.

Rua Boa Vista, nº 185, 4º andar - São Paulo - SP

Banco Escriturador

BANCO ITAÚ S.A.

Rua Boa Vista, nº 185, 4º andar - São Paulo - SP

Consultor Jurídico

LEVY& SALOMÃO - ADVOGADOS

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.601, 11º andar - São Paulo - SP


