
PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES, 

CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA,  

EM 3 (TRÊS) SÉRIES, COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DA  

GERIBÁ INVESTIMENTOS EM ENERGIA S.A., PARA COLOCAÇÃO PRIVADA 

 

Celebram este "Primeiro Aditamento à Escritura Particular da Primeira Emissão de Debêntures, 

Conversíveis em Ações, da espécie Quirografária, em 3 (três) séries, com Participação nos Lucros da 

Geribá Investimentos em Energia S.A., Para Colocação Privada" ("Aditamento"): 

I. como emissora e ofertante das Debêntures (conforme definido na Escritura de Emissão 

(conforme definido abaixo)): 

GERIBÁ INVESTIMENTOS EM ENERGIA S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros 750, 17º andar, conjunto 173, sala GIE, Itaim Bibi, 

CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 34.831.785/0001-66, e na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 353.0054135-9, neste ato representada na forma 

de seu estatuto social ("Companhia");  

II. como agente fiduciário, nomeado na Escritura de Emissão, representando a comunhão dos 

Debenturistas (conforme definido na Escritura de Emissão): 

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., instituição financeira, neste ato por sua 

filial com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de 

Barros, 717, 10ª andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 

50.657.675/0001-86, neste ato representada nos termos de seu contrato social ("Agente 

Fiduciário"); e  

III. como agente fiduciário substituto, nomeado nos termos da Escritura de Emissão: 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.º 3.900, 10º andar, inscrita no CNPJ/ME sob 

n.º 00.806.535/0001-54, neste ato devidamente representada por seus representantes legais, na 

forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário Substituto" ou "Planner");  

(Termos iniciados por letra maiúscula utilizados neste Aditamento que não estiverem aqui definidos têm 

o significado que lhes foi atribuído na "Escritura Particular da Primeira Emissão de Debêntures, 

Conversíveis em Ações, da espécie Quirografária, em 3 (três) séries, com Participação nos Lucros da 

Geribá Investimentos em Energia S.A., Para Colocação Privada", celebrada em 16 de janeiro de 2020 

("Escritura de Emissão"), que é parte integrante, complementar e inseparável deste Aditamento.) 

 

CONSIDERANDO que: 

(A) em 16 de janeiro de 2020, foi celebrada a Escritura de Emissão; 

(B) em 11 de dezembro de 2020, os Debenturistas, reunidos em assembleia geral, aprovaram a 

substituição do Agente Fiduciário pela Planner; 

(C) em 11 de dezembro de 2020, os acionistas da Companhia, reunidos em assembleia geral, 

aprovaram a substituição do Agente Fiduciário pela Planner; 

(D) as partes desejam aditar a Escritura de Emissão, para refletir o disposto nos Considerandos 

acima.  

que resolvem celebrar este Aditamento, de acordo com os seguintes termos e condições: 

 

1. AUTORIZAÇÃO 

1.1 Este Aditamento é firmado com base nas deliberações:  

I. da assembleia geral de Debenturistas realizada em 11 de dezembro de 2020; e 
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II. da assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia realizada em 

11 de dezembro de 2020.  

 

2. ADITAMENTO 

2.1 A Escritura de Emissão é, neste ato, aditada, conforme as deliberações previstas na Cláusula 1 

acima para que o preâmbulo passe a vigorar com a seguinte redação: 

"Pelo presente instrumento particular, GERIBÁ INVESTIMENTOS EM ENERGIA S.A., com sede 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros 750, 

17º andar, conjunto 173, sala GIE, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 

34.831.785/0001-66, e na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 

353.0054135-9, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Emissora”); e 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.º 3.900, 10º andar, inscrita no CNPJ/ME 

sob n.º 00.806.535/0001-54, neste ato devidamente representada por seus representantes legais, 

na forma de seu Estatuto Social, nomeada neste instrumento, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), para representar, 

perante a Emissora, a comunhão dos interesses dos Debenturistas (conforme definido abaixo), 

neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Agente Fiduciário”).  

 

2.2 A Cláusula 10.1.1 da Escritura de Emissão passa a vigorar com a seguinte redação: 

"10.1.1 A Emissora neste ato constitui e nomeia a Planner Corretora de Valores S.A., 

qualificada no preâmbulo desta Escritura, como agente fiduciário da Emissão, a qual, neste 

ato e pela melhor forma de direito, aceita a nomeação para, nos termos da lei e desta Escritura 

de Emissão, representar os interesses da comunhão dos Debenturistas perante a Emissora." 

2.3 A Cláusula 11.1 da Escritura de Emissão passa a vigorar com a seguinte redação: 

"11.1   Comunicações 

Toda e qualquer comunicação a ser trocada entre as partes com respeito a qualquer assunto 

relativo à presente Escritura deverá ser feita por escrito e enviada aos endereços abaixo 

indicados: 

(...) 

Para o Agente Fiduciário  

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

 Avenida Brigadeiro Faria Lima n.º 3.900, 10º andar, 

CEP: 04538-132, São Paulo/SP 

At.: Maria Cristina Martins Cruz 

Telefone: (11) 3014-6009 

E-mail: agentefiduciario@planner.com 
 

3. DECLARAÇÕES DA COMPANHIA 

3.1 A Companhia, neste ato, reitera todas as declarações prestadas na Escritura de Emissão, que se 

aplicam a este Aditamento, como se aqui estivessem transcritas. 
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4. RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 

4.1 Todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão que não tiverem sido alterados 

por este Aditamento permanecem válidos e em pleno vigor, sendo transcrita no Anexo I a este 

Aditamento a versão consolidada da Escritura de Emissão, refletindo as alterações objeto deste 

Aditamento. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 As obrigações assumidas neste Aditamento têm caráter irrevogável e irretratável, obrigando as 

partes e seus sucessores, a qualquer título, ao seu integral cumprimento. 

5.2 Qualquer alteração a este Aditamento somente será considerada válida se formalizada por 

escrito, em instrumento próprio assinado por todas as partes. 

5.3 Todas as disposições da Escritura de Emissão não modificadas pelo Aditamento subsistirão em 

plena eficácia e vigor em conformidade com seus termos. 

5.4 A invalidade ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas deste Aditamento 

não afetará as demais, que permanecerão válidas e eficazes até o cumprimento, pelas partes, de 

todas as suas obrigações aqui previstas.  

5.5 Qualquer tolerância, exercício parcial ou concessão entre as partes será sempre considerado 

mera liberalidade, e não configurará renúncia ou perda de qualquer direito, faculdade, privilégio, 

prerrogativa ou poderes conferidos (inclusive de mandato), nem implicará novação, alteração, 

transigência, remissão, modificação ou redução dos direitos e obrigações daqui decorrentes. 

5.6 As partes reconhecem este Aditamento e as Debêntures constituem títulos executivos 

extrajudiciais, reconhecendo a Emissora desde já que, independentemente de quaisquer outras 

medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos da Escritura de Emissão comportam 

execução específica, submetendo-se às disposições da lei civil e processual civil, sem prejuízo 

do direito de declarar o vencimento antecipado das Debêntures nos termos da Escritura. 

 

6. LEI DE REGÊNCIA 

6.1 Este Aditamento é regido pelas leis da República Federativa do Brasil. 

 

7. ARBITRAGEM 

7.1 Com exceção das obrigações que comportem desde logo processo de execução judicial, 

incluindo execução específica, todas as disputas e controvérsias (incluindo matérias de mérito 

sujeitas a embargos à execução) oriundas ou relacionadas, direta ou indiretamente, ao presente 

Aditamento e seus respectivos anexos, dentre outras, aquelas que envolvam a sua interpretação, 

execução, liquidação das obrigações e violação de quaisquer termos e condições aqui previstos 

("Disputas"), serão definitivamente resolvidas por meio de arbitragem, nos termos da Lei nº 

9.307/96, mediante as condições que se seguem. 

7.2 A instituição responsável pela administração da arbitragem será o Centro de Arbitragem e 

Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá ("Câmara de Arbitragem" ou "CAM-CCBC") 

de acordo com o seu regulamento, em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem 

("Regulamento"). 

7.3 A sede da arbitragem será a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde será proferida 

a sentença arbitral, sendo vedado aos árbitros julgar por equidade.  O tribunal arbitral poderá 

determinar, com a devida justificação, a prática de atos e diligências em outros locais.  A 

arbitragem será conduzida no idioma português. 
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7.4 O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) árbitros, todos residentes no Brasil, competindo 

à(s) Parte(s) requerente(s) indicar 1 (um) árbitro de um lado e, de outro, à(s) Parte(s) requerida(s) 

indicar um segundo árbitro, os quais, de comum acordo, nomearão o terceiro árbitro, que atuará 

como presidente do tribunal arbitral ("Tribunal Arbitral").  Caso qualquer das Partes deixe de 

indicar árbitro e/ou os 2 (dois) árbitros indicados pelas Partes deixem de nomear o terceiro 

árbitro, caberá ao presidente da Câmara de Arbitragem fazer tal nomeação, na forma 

estabelecida em seu Regulamento.  No caso de arbitragem com múltiplas partes, como 

requerentes e/ou requeridas, não havendo consenso sobre a forma de indicação dos árbitros entre 

as partes de cada um dos polos da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, o presidente da Câmara 

de Arbitragem deverá nomear todos, indicando um deles para atuar como presidente. 

7.5 Sem prejuízo das disposições da presente Cláusula 7, as Partes elegem o foro da Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

para a propositura (i) de medidas judiciais que visem a obtenção de tutela de urgência, nos 

termos do Artigo 22.A e seguintes da Lei n.º 9.307/96; (ii) a ação prevista no artigo 33 da Lei 

nº 9.307/96; e (iii) a ação prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil; sem que 

isso seja interpretado como uma renúncia ao juízo arbitral. 

7.6 Especificamente para (i) a execução de obrigações previstas na Escritura de Emissão passíveis 

de execução direta nos termos da lei brasileira e (ii) o cumprimento e/ou execução de 

sentença(s), a parte a iniciar a medida judicial poderá optar pelo foro eleito na Cláusula 7.5 ou 

pelo juízo do local onde se encontram bens sujeitos à expropriação, pelo atual domicílio do 

executado ou pelo local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer.  

7.7 Independentemente da natureza da controvérsia a ser dirimida por meio do procedimento 

arbitral, todas as Partes deverão dele participar.  A sentença arbitral proferida ao final do 

procedimento arbitral será definitiva e vinculante para todas as Partes e seus sucessores, 

independentemente de eventual recusa, por parte de qualquer uma delas, de participar do 

procedimento arbitral. 

7.8 As Partes concordam que ao proferir a sentença arbitral, os árbitros deverão estabelecer a forma 

e porcentagem de devolução e pagamento, pela(s) parte(s) vencida(s) à(s) parte(s) vencedora(s), 

dos honorários e despesas havidas com os árbitros e com a Câmara de Arbitragem e eventuais 

peritos.  As Partes arcarão com os custos e honorários dos seus respectivos advogados. As Partes 

acordam que, concluída a arbitragem, não haverá fixação de honorários sucumbenciais na forma 

do disposto no artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil. 

7.9 As Partes concordam que a arbitragem, bem como seus elementos, incluindo, mas não limitado 

às alegações das Partes, declarações de terceiros, provas e documentos apresentados, bem como 

quaisquer decisões proferidas pelo Tribunal Arbitral deverão ser mantidos em sigilo e somente 

serão revelados ao Tribunal Arbitral, às Partes, seus representantes e pessoas designadas e 

necessárias para o bom andamento e conclusão da arbitragem. A confidencialidade será 

respeitada, salvo se (i) qualquer divulgação seja exigida por lei ou por ordem de qualquer 

autoridade judicial, arbitral ou administrativa; bem como (ii) para instruir medidas judiciais 

permitidas nos termos da Lei de Arbitragem, incluindo pedidos de tutela de urgência. 

7.10 As disposições de todos os itens desta Cláusula 7 sobreviverão à rescisão da Escritura de 

Emissão, por qualquer motivo, independentemente do surgimento de um conflito, antes ou após 

a rescisão deste instrumento. 

 

Estando assim certas e ajustadas, as Partes, obrigando-se por si e sucessores, firmam este Aditamento 

em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas, que 

também a assinam. 

São Paulo, 06 de janeiro de 2021. 

(As assinaturas seguem na página seguinte.) 

(Restante desta página intencionalmente deixado em branco.) 
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Primeiro Aditamento à Escritura Particular da Primeira Emissão de Debêntures, Conversíveis em 

Ações, da espécie Quirografária, em 3 (três) séries, com Participação nos Lucros da Geribá 

Investimentos em Energia S.A., Para Colocação Privada – Página de assinaturas 

 

 

GERIBÁ INVESTIMENTOS EM ENERGIA S.A. 

 

 

Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 

 

 

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. 

 

 

Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

 

 

Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: 

Id.: 

CPF/ME: 

 Nome: 

Id.: 

CPF/ME: 
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PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES, 

CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA,  

EM 3 (TRÊS) SÉRIES, COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DA  

GERIBÁ INVESTIMENTOS EM ENERGIA S.A., PARA COLOCAÇÃO PRIVADA 

 

ANEXO I 

 

"ESCRITURA PARTICULAR DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES, CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, 

DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 3 (TRÊS) SÉRIES, COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DA GERIBÁ 

INVESTIMENTOS EM ENERGIA S.A., PARA COLOCAÇÃO PRIVADA 

 

 

Pelo presente instrumento particular, GERIBÁ INVESTIMENTOS EM ENERGIA S.A., com sede na Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros 750, 17º andar, conjunto 173, 

sala GIE, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 34.831.785/0001-66, e na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 353.0054135-9, neste ato representada na 

forma de seu estatuto social (“Emissora”); e 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.º 3.900, 10º andar, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 

00.806.535/0001-54, neste ato devidamente representada por seus representantes legais, na forma de seu 

Estatuto Social, nomeada neste instrumento, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), para representar, perante a Emissora, a comunhão 

dos interesses dos Debenturistas (conforme definido abaixo), neste ato representada na forma de seu 

Contrato Social (“Agente Fiduciário”).  

 

sendo a Emissora e o Agente Fiduciário, em conjunto, denominados “Partes”, quando referidos 

coletivamente, e “Parte”, quando referidos individualmente; 

Resolvem firmar a presente Escritura Particular da Primeira Emissão de Debêntures, Conversíveis em 

Ações, da espécie Quirografária, em 3 (três) séries, com Participação nos Lucros da Geribá 

Investimentos em Energia S.A., para Colocação Privada (“Escritura” ou “Escritura de Emissão”), de 

acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA I. DA AUTORIZAÇÃO 

A presente emissão de debêntures, conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 (três) séries da 

Emissora para colocação privada (“Debêntures”) foi deliberada e aprovada em Assembleia Geral 

Extraordinária de Acionistas da Emissora realizada em 16 de janeiro de 2020 (“AGE”), nos termos do 

artigo 59 caput da Lei das Sociedades por Ações. 

CLÁUSULA II. DOS REQUISITOS 

2.1.  Ausência de Registro na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e na Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA  

2.1.1.  A Emissão não será objeto de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários e ANBIMA 

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, tendo em vista que as 
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Debêntures ora emitidas serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda perante 

investidores. 

2.2.  Arquivamento na Junta Comercial e Publicação da Ata da AGE da Emissora 

2.2.1.  A ata da AGE será arquivada na JUCESP e publicada no “Diário Oficial do Estado de São 

Paulo”, e no “O Dia SP” para suas publicações legais, nos termos do inciso I, do artigo 62, da Lei das 

Sociedades por Ações.  

2.3.  Registro da Escritura de Emissão 

2.3.1.  A Escritura de Emissão e seus eventuais aditamentos serão registrados pela Emissora na 

JUCESP, de acordo com o artigo 62, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações. A Emissora deverá, no 

prazo de até 2 (dois) Dias Úteis (conforme abaixo definido) da data de assinatura, protocolar a presente 

Escritura de Emissão e/ou seus eventuais aditamentos para inscrição na JUCESP. 

2.3.2.  A Emissora deverá entregar ao Agente Fiduciário, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados 

da data do efetivo registro, 1 (uma) via eletrônica (formato pdf), contendo a chancela da JUCESP na ata 

da AGE da Emissora e nesta Escritura de Emissão, e seus eventuais aditamentos, devidamente inscritos 

na Junta Comercial. 

2.4.  Depósito para Negociação 

2.4.1.  As Debêntures serão depositadas no CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e 

operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), para a 

liquidação financeira dos eventos de pagamento previstos nesta Escritura e das negociações das 

Debêntures, sendo as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures poderão ser 

negociadas em mercado secundário na B3. 

2.5.  Agente de Liquidação e Escriturador 

2.5.1. O agente de liquidação e o escriturador da presente Emissão é a Vórtx DTVM Ltda., instituição 

financeira, com sede na Cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima 2277, 

2° andar, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente de Liquidação” ou “Escriturador”, 

conforme o caso). O Escriturador será responsável por realizar a escrituração das Debêntures, entre 

outras responsabilidades definidas nas normas editadas pela CVM e pela B3. O Agente de Liquidação 

e o Escriturador poderão ser substituídos a qualquer tempo, mediante aprovação dos Debenturistas 

reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Cláusula 5 abaixo.  

2.6. Objeto Social da Emissora  

2.6.1. Conforme o Estatuto Social da Emissora, a Emissora tem por objeto social a participação em 

outras sociedades empresárias e não empresárias, como sócia, acionista ou quotista, nacionais ou 

estrangeiras, podendo, ainda, participar de consórcio. 
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2.7. Direito de Preferência  

Foi outorgado, aos atuais acionistas da Emissora, direito de preferência para subscrição das Debêntures, 

conforme previsto no artigo 57, parágrafo 1º, e nos artigos 171 e 172 da Lei das Sociedades por Ações, 

nos termos da ata da AGE, na qual foram registradas as renúncias dos acionistas que assim o fizeram. 

CLÁUSULA III. DAS CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO E DAS DEBÊNTURES 

3.1. Número da Emissão 

3.1.1 A presente Emissão constitui a primeira emissão de debêntures da Emissora. 

3.2. Valor Total da Emissão 

3.2.1 O valor total da Emissão será de R$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais) na Data de 

Emissão. 

3.3. Valor Nominal Unitário 

3.3.1 O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão 

(“Valor Nominal Unitário”). 

3.4. Quantidade de Debêntures 

3.4.1 Serão emitidas, nesta data, 85.000 (oitenta e cinco mil) Debêntures conversíveis em ações de 

emissão da Emissora.  

3.5. Número de Séries 

3.5.1 A Emissão será realizada em 3 (três) séries, sendo a primeira série composta por 42.500 

(quarenta e duas mil e quinhentas) Debêntures (“Debêntures da 1ª Série”), a segunda série composta por 

20.000 (vinte mil) Debêntures (“Debêntures da 2ª Série”) e a terceira série composta por 22.500 (vinte 

e duas mil e quinhentas) Debêntures (“Debêntures da 3ª Série”), todas quirografárias de acordo com as 

condições previstas nesta Escritura de Emissão. 

3.6.  Destinação de Recursos 

3.6.1 Os recursos obtidos pela Emissora com a Emissão serão destinados à aquisição pela Emissora 

de participação em outras sociedades, compra de direitos creditórios, bem como para seu capital de giro 

e o desenvolvimento de seus negócios e de suas controladas. 

3.7. Data de Emissão 

3.7.1 Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 16 de janeiro de 2020 

(“Data de Emissão”). 
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3.8. Data de Vencimento 

3.8.1 Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, 

nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, (i) o prazo das Debêntures da 1ª Série será de 8.779 

dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 29 de janeiro de 2044 (“Data de 

Vencimento da 1ª Série”); (ii) o prazo das Debêntures da 2ª Série será de 8.780 dias contados da Data 

de Emissão, vencendo-se, portanto, em 30 de janeiro de 2044 (“Data de Vencimento da 2ª Série”); e (iii) 

o prazo das Debêntures da 3ª Série será de 8.781 dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, 

portanto, em 31 de janeiro de 2044 (“Data de Vencimento da 3ª Série”).  

3.9.  Resgate Antecipado Facultativo e Aquisição Facultativa 

3.9.1 Não será admitido o resgate antecipado facultativo das Debêntures.  

3.9.2 A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, desde que observe o disposto no 

artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação aplicável da CVM.  As 

Debêntures adquiridas pela Emissora poderão, a critério da Emissora, ser canceladas, permanecer em 

tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para 

permanência em tesouraria nos termos desta Cláusula, se e quando recolocadas no mercado, farão jus 

às mesmas condições aplicáveis às demais Debêntures da referida série.  

3.10. Forma 

3.10.1 As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de certificados, 

todas conversíveis em ações de acordo com as condições previstas na Cláusula 3.22. A titularidade das 

Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador, sendo o 

subscritor e/ou toda e qualquer pessoa que venha a ser titular de Debênture referido como 

“Debenturista”. 

3.11  Espécie  

3.11.1. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por 

Ações, e conversíveis em ações do capital da Emissora. 

3.12. Retorno 

3.12.1. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado das obrigações 

decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, cada uma das Debêntures 

atribuirá a seu titular o direito ao recebimento do Valor Nominal Unitário e, caso aplicável, à 

Participação nos Lucros (conforme definido abaixo) e dos Encargos Moratórios, nos termos desta 

Cláusula 3.12 e da Cláusula 3.13 abaixo. 

3.12.2. As Debêntures farão jus a uma participação de 90% (noventa por cento) dos Lucros (conforme 

definido abaixo) da Emissora (“Participação nos Lucros”), na seguinte proporção: 

a) As Debêntures da 1ª Série farão jus à Participação nos Lucros equivalente a 50% (cinquenta por 

cento) dos Lucros da Emissora; 
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b) As Debêntures da 2ª. Série farão jus à Participação nos Lucros equivalente a 21,18% (vinte e 

um inteiros e dezoito centésimos por cento) dos Lucros da Emissora; e 

c) As Debêntures da 3ª. Série farão jus à Participação nos Lucros equivalente a 18,82% (dezoito 

inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) dos Lucros da Emissora. 

3.12.3 Ao final de cada exercício social, a administração da Emissora fará elaborar, com base na 

escritura mercantil da Emissora, as demonstrações financeiras exigidas na Lei das Sociedades por 

Ações, relativas ao exercício social então encerrado, preparadas de acordo com os princípios e critérios 

previstos no seu Art. 176 e seguintes daquela lei e geralmente aceitos na República Federativa do Brasil 

(“Demonstrações Financeiras”). 

3.12.4 O montante total da Participação nos Lucros devida aos Debenturistas será determinado com 

base no Lucro apurado nas Demonstrações Financeiras anuais da Emissora, observado o disposto no 

item 3.14 abaixo a respeito do pagamento em períodos trimestrais. 

3.12.5 Cada Debênture de cada uma das Séries conferirá ao seu titular o pagamento a título de 

Participação nos Lucros o montante em Reais equivalente à divisão (a) do montante em Reais 

correspondente ao percentual da Participação nos Lucros previsto para a respectiva Série; pelo (b) 

número total das Debêntures da respectiva Série desta Emissão, observadas as demais disposições da 

presente Escritura. 

3.12.6 Para os fins desta Escritura, “Lucro” significa resultado do exercício social da Emissora, 

deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda e da contribuição social 

sobre o lucro, de acordo com o disposto no Art. 189 da Lei das Sociedades por Ações. 

3.13. Pagamento do Valor Nominal Unitário 

3.13.1. Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures 

e de Amortização Extraordinária Obrigatória, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor 

Nominal Unitário das Debêntures será pago pela Emissora na Data de Vencimento de cada uma das 

Séries de Debêntures. 

3.14. Pagamento da Participação nos Lucros 

3.14.1 A Emissora pagará o montante correspondente à Participação nos Lucros em períodos 

trimestrais, com base em balanços a serem levantados pela Emissora ao final de cada trimestre do ano 

civil.  

3.14.2 Os montantes correspondentes à Participação nos Lucros trimestrais relativas ao primeiro, 

segundo e terceiro trimestres do exercício social da Emissora serão calculados com base no Lucro 

apurado em balanço trimestral elaborado após o encerramento do respectivo trimestre, nos termos da 

cláusula 16 do Estatuto Social da Emissora e do Art. 204 da Lei das Sociedades por Ações. O montante 

correspondente à Participação nos Lucros anuais será calculado com base no Lucro apurado nas 

Demonstrações Financeiras anuais da Emissora aprovadas pelos acionistas da Emissora, reunidos em 

assembleia geral ordinária, a ser convocada e realizada nos prazos e termos da Lei das Sociedades por 

Ações. 
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3.14.3 Os pagamentos dos montantes correspondentes à Participação nos Lucros trimestrais relativas 

ao primeiro, segundo e terceiro trimestres do exercício social da Emissora serão efetuados até quinto 

Dia Útil dos meses de maio, agosto e novembro, respectivamente. O pagamento do montante 

correspondente ao trimestre a encerrar-se em 31.03.2020 se fará juntamente com o pagamento da 

Participação nos Lucros referentes ao trimestre a encerrar-se em 30.06.2020 até o quinto Dia Útil do 

mês de agosto. O pagamento dos montantes correspondentes à Participação nos Lucros anuais será feito 

pela Emissora no quinto Dia Útil após a aprovação, pelos acionistas da Emissora, reunidos em 

assembleia geral ordinária, das Demonstrações Financeiras anuais da Emissora. 

3.14.4 A Companhia obriga-se a enviar comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia 

ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Agente de Liquidação, ao Agente Fiduciário e à B3, pelo 

menos 3 (três) Dias Úteis antes da data do evento de pagamento da Participação nos Lucros 

(“Comunicação de Pagamento de Participação nos Lucros”). 

3.14.5 Na Comunicação de Pagamento de Participação nos Lucros deverá constar: (i) a data de 

pagamento de Participação nos Lucros, que deverá ser um Dia Útil; (ii) o valor do pagamento de 

Participação nos Lucros; e (iii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do 

pagamento de Participação nos Lucros, conforme o caso. 

13.14.6 Os Debenturistas que solicitarem a conversão das Debêntures farão jus à Participação nos 

Lucros pro rata temporis, com base no período de tempo compreendido entre o início do exercício social 

em que for solicitada a conversão e a Data de Conversão (conforme o disposto nos itens 3.12 e neste 

item 3.14) até a Data de Conversão e, a partir de então, participarão dos dividendos que venham a ser 

distribuídos relativamente aos lucros apurados no exercício social no qual ocorreu a conversão, pro rata 

temporis, com base no período de tempo compreendido entre a Data de Conversão e o término do 

exercício social, conforme previsto no item 3.22.6. 

3.15.  Atualização monetária das Debêntures.  

3.15.1 Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures. 

3.16.  Prêmio 

3.16.1 As Debêntures não farão jus ao recebimento de prêmio. 

3.17. Subscrição 

3.17.1 As Debêntures desta Emissão serão subscritas em até 30 (trinta) dias a contar da Data de 

Emissão ("Prazo de Subscrição"). O preço de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal 

Unitário. 

3.17.2 A subscrição das Debêntures será realizada por meio da assinatura do Boletim de Subscrição 

(“Data de Subscrição”), cujo modelo segue anexo à presente Escritura de Emissão como Anexo I 

(“Boletim de Subscrição”).  

3.18. Integralização 
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3.18.1 As Debêntures da presente emissão serão integralizadas à vista, no ato de subscrição, pelo seu 

Valor Nominal Unitário, em moeda corrente nacional, através de Transferência Eletrônica Disponível 

(TED) para conta corrente de titularidade da Emissora, fora do âmbito da B3. 

3.19.  Amortizações Extraordinárias Obrigatórias  

3.19.1 A Emissora fará amortizações extraordinárias obrigatórias do Valor Nominal Unitário das 

Debêntures, até o montante correspondente a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário 

das Debêntures (“Amortizações Extraordinárias Obrigatórias”). 

3.19.2 A Emissora deverá pagar aos Debenturistas as Amortizações Extraordinárias Obrigatórias 

sempre que o Caixa Livre (como abaixo definido) da Emissora, apurado nas datas referidas no item 

3.19.3 abaixo for superior ao resultado da seguinte fórmula: 

“Caixa Livre” significa: 

a) O Caixa da Emissora (assim entendidos os depósitos bancários e aplicações de liquidez 

imediata), menos: 

b) Provisão para o Imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o 

Lucro; 

c) Participação nos Lucros das Debêntures a ser paga de acordo com o item 3.14 acima; 

d) Provisão para o pagamento dos dividendos anuais aos acionistas da Emissora; 

e) R$36.000 (trinta e seis mil reais) a permanecer no Caixa a todo o tempo. 

3.19.3 O Caixa Livre será apurado pela Emissora ao final de cada trimestre civil, nos mesmos prazos 

previstos para o pagamento da Participação nos Lucros, conforme previsto no item 3.14 acima. 

3.19.4 A Companhia obriga-se a enviar comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia 

ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Agente de Liquidação, ao Agente Fiduciário e à B3, pelo 

menos 3 (três) Dias Úteis antes da data do evento de pagamento de Amortização Extraordinária 

Obrigatória (“Comunicação de Amortização Extraordinária Obrigatória”). 

3.19.4 Na Comunicação de Amortização Extraordinária Obrigatória deverá constar: (i) a Data da 

Amortização Extraordinária Obrigatória, que deverá ser um Dia Útil; (ii) parcela do Valor Nominal 

Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário objeto da Amortização Extraordinária Obrigatória; e 

(iii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização da Amortização Extraordinária 

Obrigatória, conforme o caso.  

3.19.5 A Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures registradas em nome do titular na B3 

seguirá os procedimentos operacionais adotados pela B3, e, caso as Debêntures não estejam registradas 

em nome do titular na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do 

Escriturador. 
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3.19.6 Ressalvado o disposto nos itens 3.19.1 a 3.19.5, a Emissora não poderá, voluntariamente, 

realizar a amortização extraordinária facultativa de qualquer das Debêntures. 

3.20. Encargos Moratórios e Decadência dos Direitos aos Acréscimos 

3.20.1. Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida aos 

Debenturistas, o valor vencido e não pago, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de vencimento 

da respectiva obrigação, ficará sujeito à (i) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não 

compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago e (ii) juros de mora não 

compensatórios calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento (inclusive) até a data do 

efetivo pagamento (exclusive), à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados sobre os valores 

em atraso; e (iii) correção monetária do valor em atraso com base na variação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – IPCA, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, 

independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da 

Participação nos Lucros prevista nesta Escritura. 

3.20.2. O não comparecimento do Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer 

obrigações pecuniárias nas datas previstas nesta Escritura de Emissão ou em qualquer comunicação 

realizada nos termos desta Escritura de Emissão não lhe dará o direito a qualquer acréscimo no período 

relativo ao atraso no recebimento, assegurados, todavia, os direitos adquiridos até a data do respectivo 

vencimento ou pagamento, no caso de impontualidade no pagamento. 

3.21. Repactuação Programada 

3.21.1 Não haverá repactuação programada das Debêntures. 

3.22. Conversibilidade 

3.22.1. Os detentores das Debêntures poderão, a qualquer momento, solicitar a conversão de suas 

Debêntures em ações nominativas e sem valor nominal de emissão da Emissora nos termos do artigo 57 

e 166, III, da Lei das Sociedades por Ações e das Cláusulas abaixo.  

3.22.2. A Emissora, dentro do limite permitido em lei e em seus atos societários, tomará todas as 

providências necessárias à consumação dos eventos elencados na Cláusula 3.22.1 supra, passando o 

Debenturista a ser acionista da Emissora.  

3.22.3. A conversão de Debêntures em ações da Emissora deverá ser realizada em até 5 (cinco) Dias 

Úteis contados da Data de Conversão (como abaixo definido).  No prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis 

contados do recebimento pela Emissora da solicitação de conversão pelo Debenturista, o Escriturador 

ou a Emissora enviará notificações à instituição responsável pela escrituração das Ações, com cópia 

para a Emissora, no caso de envio pelo Escriturador, requerendo a conversão das Debêntures na 

quantidade solicitada pelo Debenturista, no 5º (quinto) Dia Útil após a data de recebimento de referida 

notificação, respeitados os prazos e procedimentos constantes desta Escritura, e o registro para 

conversão das Debêntures na B3. 
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3.22.4. Cada uma das Debêntures será conversível em 1.000 (um mil) novas ações ordinárias 

representativas do capital social da Emissora, com as mesmas características das ações ordinárias 

previstas no estatuto social da Emissora na data da assinatura da presente Escritura. 

3.22.5. Caso a conversão das Debêntures resulte em número fracionário de ação, a parcela 

correspondente a tal fração será devida em moeda corrente nacional, na data da solicitação de conversão, 

devendo o pagamento ser realizado até o 5º (quinto) Dia Útil subsequente à Data de Conversão tendo 

por base o valor patrimonial da ação. Quando o somatório das frações oriundas de conversões de cada 

debenturista for superior a 1 (uma) ação este não mais terá direito ao pagamento em moeda corrente 

nacional da fração que exceder a 1 (uma) ação.  

3.22.6. As ações ordinárias da Emissora que forem emitidas em decorrência da conversão terão os 

mesmos direitos, preferências e vantagens estatutariamente garantidos às ações ordinárias da Emissora, 

na data de conversão das Debêntures, e farão jus a todos os dividendos, bonificações e demais vantagens 

que venham a ser declarados em atos societários da Emissora a partir da data da solicitação da conversão 

pelo Debenturista, ressalvado, porém, que as ações ordinárias resultantes da conversão de Debêntures 

participarão em dividendos que venham a ser distribuídos relativamente aos lucros apurados no 

exercício social no qual ocorreu a conversão, pro rata temporis, com base no período de tempo 

compreendido entre a Data de Conversão e o término do exercício social. 

3.22.7. Os Debenturistas exercerão a opção de conversão das Debêntures em ações ordinárias 

representativas do capital social da Emissora através do envio de solicitação de conversão à Emissora. 

Para todos os efeitos legais, a data de conversão será a data de entrega da solicitação de conversão pelo 

Debenturista à Emissora (“Data de Conversão”). Para as Debêntures que estiverem registradas em nome 

do titular B3, deverão ser observados os procedimentos operacionais previstos nos regulamentos da B3. 

3.22.8. O aumento de capital resultante da emissão de ações ordinárias em decorrência da conversão das 

Debêntures em ações será realizado e averbado na JUCESP, no prazo de até 30 (trinta) dias subsequentes 

à efetivação do aumento, observada a forma estabelecida no inciso III, do artigo 166 da Lei das 

Sociedades por Ações. 

3.23. Local de Pagamento  

Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela 

Emissora, nos termos desta Escritura de Emissão, serão realizados pela Emissora (i) em conta corrente 

de titularidade do Debenturista, a ser indicada pelo Debenturista à Emissora, por escrito, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) Dias Úteis do respectivo pagamento, caso haja qualquer alteração das 

informações bancárias aplicáveis; e (ii) com relação às Debêntures que estejam registradas em nome do 

titular na B3, por meio da B3 ("Local de Pagamento"). 

3.24. Tributos 

3.24.1 Todos e quaisquer tributos e/ou contribuições previstos na legislação brasileira que incidam ou 

venham a incidir sobre (i) a Emissão e obrigações pecuniárias a ela inerentes; ou (ii) os valores recebidos 

pelos Debenturistas e/ou pelos cotistas dos Debenturistas (conforme aplicável); incluindo, sem 

limitação, os tributos e/ou contribuições decorrentes de eventuais alterações no regime hoje existente, 
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incluindo, sem limitação, daquela decorrente da Lei n.º 11.312, de 27 de junho de 2006, deverão, 

mediante comprovação pelo Debenturista dos referidos tributos e/ou contribuições pagos ou a pagar, ser 

suportados pela Emissora, de modo que todos os valores devidos ao Debenturista serão acrescidos dos 

montantes necessários para assegurar o recebimento por parte do Debenturista e/ou dos cotistas do 

Debenturista dos valores líquidos, de modo que recebam uma quantia equivalente à que teria sido 

recebida sem eventuais deduções, recolhimentos ou pagamentos aplicáveis.  

3.24.2 No caso de (i) a Emissora estar em estrito cumprimento com todos os termos e condições da 

presente Escritura e dos demais Documentos da Operação, e cumulativamente (ii) ocorrer a transferência 

das Debêntures para um terceiro cuja natureza jurídica seja distinta da natureza jurídica do Debenturista 

(e.g., um fundo de investimentos em participações) e, em decorrência exclusiva de tal transferência, 

houver a majoração de tributos incidentes, conforme a legislação aplicável, sobre os montantes devidos 

previstos nesta Escritura, a Emissora não será responsável por arcar com tal majoração por força desta 

Cláusula 3.24. 

3.24.3 Para os fins desta Escritura, Documentos da Operação significa: (i) esta Escritura de Emissão, 

os seus aditamentos e demais documentos relacionados à Escritura de Emissão; e (ii) eventual acordo 

de acionistas a ser celebrado entre os Debenturistas em caso de conversão das Debêntures. 

3.25. Prorrogação de Prazos  

Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer 

obrigação prevista nesta Escritura de Emissão até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu 

vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores 

a serem pagos. 

3.26. Direito ao Recebimentos dos Pagamentos 

Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos desta Escritura de 

Emissão aqueles que forem Debenturistas no encerramento do Dia Útil imediatamente anterior à 

respectiva data de pagamento. 

 

CLÁUSULA IV. DA PUBLICIDADE  

4.1.  Sem prejuízo das publicações exigidas na forma da lei, todos os atos e decisões relevantes 

decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver, direta ou indiretamente, o interesse 

dos Debenturistas, deverão ser obrigatoriamente publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 

no jornal “O Dia SP”, em atendimento ao disposto no inciso I do artigo 62, no artigo 142, parágrafo 1º 

e no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) por meio de envio de notificação/comunicação 

direta aos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário (“Avisos aos Debenturistas”). Os avisos 

e/ou anúncios aqui referidos deverão ser divulgados imediatamente após a ciência do(s) ato(s) ou fato(s) 

que originou(aram) esses avisos ou anúncios, devendo os prazos para manifestação dos Debenturistas, 

caso necessário, obedecer ao disposto na legislação em vigor ou nesta Escritura de Emissão, sendo certo 

que, caso a Emissora altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão, deverá (A) enviar 
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notificação aos Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário informando o novo jornal de publicação 

e (B) publicar, nos jornais anteriormente utilizados, aviso sobre a mudança do jornal de publicação. 

CLÁUSULA V. DA ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS 

5.1. Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral de Debenturistas 

("AGD") para deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares de Debêntures, observado 

que: 

I. quando o assunto a ser deliberado for comum a todas as séries de Debêntures, os Debenturistas 

de todas as séries deverão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral de Debenturistas 

conjunta, de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, a fim de 

deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Debenturistas de todas as séries; e 

II. quando o assunto a ser deliberado for específico a uma determinada série, os Debenturistas da 

respectiva série poderão, a qualquer tempo, de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das 

Sociedades por Ações, reunir-se em assembleia geral, que se realizará em separado, computando-

se em separado os respectivos quóruns de convocação, instalação e deliberação, a fim de 

deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Debenturistas da respectiva série. 

5.1.1. Para os fins desta Escritura de Emissão, o assunto a ser deliberado será considerado específico a 

determinada série nos seguintes casos: (i) redução da Participação nos Lucros da respectiva série; e/ou 

(ii) postergação de quaisquer datas de pagamento de quaisquer valores previstos nesta Escritura de 

Emissão relativos à respectiva série. 

5.1.2. Os procedimentos previstos nesta Cláusula V serão aplicáveis às assembleias gerais de 

Debenturistas de todas as séries e às assembleias gerais de Debenturistas da respectiva série, conforme 

o caso, e os quóruns aqui previstos deverão ser calculados levando-se em consideração o total de 

Debêntures de todas as séries ou o total de Debêntures da respectiva série, conforme o caso. 

5.1.3. A AGD poderá ser convocada (a) pela Emissora; (b) pelo Agente Fiduciário; ou (c) por 

Debenturistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das Debêntures em Circulação ou das 

Debêntures em Circulação da respectiva série, conforme o caso.  

5.2. A AGD e as assembleias gerais de Debenturistas da respectiva série, conforme o caso, instalar-

se-ão, em primeira convocação, com a presença de titulares de, no mínimo, metade das Debêntures em 

Circulação, ou das Debêntures em Circulação da respectiva série, conforme o caso, e, em segunda 

convocação, com qualquer quórum. 

5.3. A presidência da AGD caberá ao Debenturista eleito pela maioria dos titulares das Debêntures 

ali presentes. 

5.4. Nas deliberações da AGD, a cada Debênture em circulação caberá um voto, admitida a 

constituição de mandatário, Debenturista ou não. Observado o disposto na Cláusula 5.1 acima (e 

subcláusulas) e exceto pelo disposto no item 5.5 abaixo, todas as deliberações a serem tomadas em AGD 

dependerão de aprovação de Debenturistas que representem, no mínimo, a 70% (setenta por cento) mais 

uma das Debêntures em circulação.  

5.5. Não estão incluídos no quórum a que se refere o item anterior: 
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a) as deliberações que impliquem (i) alteração dos quóruns previstos nesta Escritura; (ii) alteração 

da Participação nos Lucros; (iii) alteração de quaisquer datas de pagamento de quaisquer valores 

previstos nesta Escritura; (iv) alteração da espécie das Debêntures; (v) criação de resgate 

antecipado; ou (vi) criação de evento de repactuação das Debêntures; os quais deverão ser 

aprovadas por Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures da 2ª Série em 

circulação; e 

b) os demais quóruns expressamente previstos nesta Escritura. 

5.6. Para fins de apuração do quórum de deliberação em qualquer AGD, além do disposto no item 

5.5 acima, também serão desconsiderados os votos em branco. 

5.8. Os representantes legais da Emissora sempre poderão frequentar as AGDs. 

5.9. Aplica-se às AGD, no que couber, o disposto na Lei das Sociedades por Ações, sobre as 

assembleias gerais de acionistas. Em qualquer hipótese, toda e qualquer AGD deverá ser realizada 

sempre dentro do horário comercial e na sede da Emissora ou outro local, na Cidade de São Paulo 

escolhido pelos Debenturistas que convocarem a AGD. 

CLÁUSULA VI. DA ADMINISTRAÇÃO DA EMISSORA 

6.1. A Emissora é administrada por uma Diretoria, de acordo com seu Estatuto Social e a Lei das 

Sociedades por Ações. 

CLÁUSULA VII. EVENTOS DE INADIMPLEMENTO 

7.1. Sujeito ao disposto nas Cláusulas 7.1.1 a 7.1.5, o Agente Fiduciário deverá declarar 

antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, e exigir o imediato pagamento, 

pela Emissora, dos valores devidos nos termos desta Escritura de Emissão, na ocorrência de qualquer 

dos eventos previstos em lei e/ou previstos nas Cláusulas 7.1.1 e 7.1.2 abaixo (cada evento, um "Evento 

de Inadimplemento"):  

7.1.1. Constituem Eventos de Inadimplemento que acarretam o vencimento automático das obrigações 

decorrentes das Debêntures, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, 

aplicando-se o disposto na Cláusula 7.1.3: 

a) liquidação, dissolução, extinção da Emissora;  

b) inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures e/ou prevista nesta 

Escritura de Emissão, na respectiva data de pagamento, não sanado no prazo de 5 (cinco) Dias 

Úteis contados da data do respectivo inadimplemento;  

c) transformação do tipo societário da Emissora de modo que ela deixe de ser uma sociedade por 

ações, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações;  
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d) questionamento judicial, pela Emissora, por suas controladas, por seus respectivos acionistas e/ou 

por quaisquer entidades integrantes de seu grupo econômico, acerca da validade, eficácia e/ou 

exequibilidade desta Escritura de Emissão e/ou de quaisquer outros Documentos da Operação; 

e) qualquer forma de transferência, cessão ou promessa de cessão a terceiros, no todo ou em parte, 

pela Emissora dos direitos e das obrigações assumidas nesta Escritura de Emissão, e/ou nos 

demais Documentos da Operação, conforme aplicável; 

f) declaração de invalidade, nulidade ou inexequibilidade desta Escritura de Emissão, e/ou de 

qualquer dos demais Documentos da Operação por qualquer autoridade competente, 

liminarmente ou de forma definitiva; 

g) redução de capital social da Companhia, exceto: 

(i) se previamente autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 70% (setenta por 

cento) das Debêntures em Circulação; ou 

(ii) para a absorção de prejuízos; 

h) alteração do estatuto social da Emissora vigente na Data de Emissão, de forma a alterar as 

disposições que tratam da distribuição de dividendo mínimo obrigatório pela Emissora, conforme 

previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, o objeto social da Emissora e/ou criar 

ações preferenciais ou modificar as vantagens das existentes, em prejuízo das ações em que são 

conversíveis as Debêntures; e 

i) cisão, fusão, incorporação (no qual referida sociedade é a incorporada) ou incorporação de ações 

da Companhia, exceto se: 

(i) previamente autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 70% (setenta por 

cento) das Debêntures em Circulação; ou 

j) tiver sido assegurado aos Debenturistas que o desejarem, durante o prazo mínimo de 

6 (seis) meses contados da data de publicação das atas dos atos societários relativos à 

operação, o resgate das Debêntures de que forem titulares, mediante o pagamento do 

saldo devedor do Valor Nominal Unitário, sem qualquer atualização, prêmio ou 

penalidade; 

7.1.2 Constituem Eventos de Inadimplemento que podem acarretar o vencimento das obrigações 

decorrentes das Debêntures, aplicando-se o disposto na Cláusula 7.1.4 abaixo, qualquer dos 

eventos previstos em lei e/ou qualquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento: 

a) inadimplemento, pela Companhia de qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura 

de Emissão, não sanado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do respectivo 

inadimplemento, sendo que o prazo previsto neste inciso não se aplica às obrigações para as quais 

tenha sido estipulado prazo de cura específico ou para qualquer dos demais Eventos de 

Inadimplemento; 
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b) requerimento de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou outro processo 

semelhante instituído contra a Emissora, se não estiver integralmente garantido por um depósito 

elisivo, conforme o caso; 

c) realização pela Emissora de operações fora de seu objeto social e/ou a prática de qualquer ato em 

desacordo com seu estatuto social, esta Escritura de Emissão e/ou os demais Documentos da 

Operação; 

d) descumprimento pela Emissora de qualquer decisão judicial transitada em julgado e/ou de 

qualquer decisão arbitral não sujeita a recurso, em valor, individual ou agregado, igual ou superior 

a R$3.000.000,00 (três milhões reais), atualizados anualmente, a partir da Data de Emissão, pela 

variação positiva do IPCA, ou seu equivalente em outras moedas, não sanado no prazo de 

30 (trinta) dias contados da data do respectivo inadimplemento;  

e) existência, contra a Emissora e/ou qualquer de seus acionistas, de sentença condenatória, ou 

decisão administrativa final ou arbitral definitiva, em processos judiciais, administrativos e/ou 

arbitrais, conforme aplicável, relacionados a crimes ambientais, ressalvados os casos em que 

esteja em curso eventual ajuizamento pela Emissora, de medidas judiciais tenham suspendido ou 

revertido os efeitos da referida decisão judicial, administrativa ou arbitral;  

f) existência, contra a Emissora e/ou qualquer de seus acionistas, de sentença condenatória ou 

decisão administrativa ou arbitral, em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, 

conforme aplicável, relacionados a: (a) emprego de trabalho escravo ou infantil; ou (b) proveito 

criminoso da prostituição;  

g) infração, pela Emissora e/ou pelos seus administradores, agindo em benefício ou em nome da 

Emissora, a qualquer lei ou regulamento nacional contra prática de corrupção ou atos lesivos à 

administração pública, incluindo, mas sem limitação, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

conforme alterada, o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 e, desde que aplicável, a U.S. 

Foreign Corrupt Practices Act of 1977, da OECD Convention on Combating Bribery of Foreign 

Public Officials in International Business Transactions e do UK Bribery Act (UKBA) (“Leis 

Anticorrupção”);  

h) infração, por qualquer acionista da Emissora, de qualquer das Leis Anticorrupção, exceto se 

referido acionista for retirado do quadro societário da Emissora no prazo de até 10 (dez) Dias 

Úteis contados da verificação acerca de referida infração;  

i) constituição e/ou prestação pela Emissora, de quaisquer ônus, gravames, garantias e/ou qualquer 

outra modalidade de obrigação que limite, sob qualquer forma e ainda que sob condição 

suspensiva, a propriedade, titularidade, posse e/ou controle sobre os ativos, bens e direitos de 

qualquer natureza, de propriedade ou titularidade, conforme aplicável, da Emissora, em benefício 

de qualquer terceiro;  

j) distribuição e/ou pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros sobre o capital próprio ou 

quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Emissora, caso a Emissora esteja 
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inadimplente com suas obrigações assumidas nesta Escritura de Emissão e nos demais 

Documentos da Operação; e 

k) revelarem-se incorretas ou inconsistentes em qualquer aspecto relevante quaisquer das 

declarações ou garantias prestadas pela Emissora nesta Escritura de Emissão. 

7.1.2.1 Até o dia 15 de janeiro de cada ano, a Emissora enviará ao Agente Fiduciário declaração, na 

qual fará constar que não incorreu nas hipóteses de vencimento antecipado previstas nas Cláusulas 7.1.1. 

e 7.1.2 acima, devendo comprovar os fatos mediante apresentação de certidões, quando aplicável. 

7.1.3 Ocorrendo qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula 7.1.1 acima, as 

obrigações decorrentes das Debêntures tornar-se-ão automaticamente vencidas, independentemente de 

aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial. 

7.1.4 Ocorrendo qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula 7.1.2 acima, o Agente 

Fiduciário deverá convocar, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tomar 

conhecimento de sua ocorrência, assembleia geral de Debenturistas, a se realizar no prazo mínimo 

previsto em lei.  Se, na referida assembleia geral de Debenturistas: 

I. a assembleia geral de Debenturistas tenha sido instalada, em primeira convocação 

ou em segunda convocação, e Debenturistas representando, no mínimo, 70% (setenta 

por cento) das Debêntures em Circulação, decidirem por declarar o vencimento 

antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, o Agente Fiduciário deverá 

declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures; ou 

II. a assembleia geral de Debenturistas tenha sido instalada, em primeira convocação 

ou em segunda convocação, mas não tenha sido atingido o quórum de deliberação 

previsto no inciso I acima, o Agente Fiduciário não deverá declarar o vencimento 

antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures; ou 

III. a assembleia geral de Debenturistas não tenha sido instalada em primeira e em 

segunda convocações, o Agente Fiduciário não deverá declarar o vencimento 

antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures. 

7.1.5 Na ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures, a Emissora obriga-se a resgatar a 

totalidade das Debêntures, com o seu consequente cancelamento, mediante o pagamento do saldo do 

Valor Nominal Unitário das Debêntures da respectiva série, acrescido, se aplicável, da Participação nos 

Lucros devida à respectiva série, sem prejuízo do pagamento dos Encargos Moratórios, quando for o 

caso, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura de 

Emissão, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da data do vencimento antecipado, sob pena de, 

em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos Moratórios. 

CLÁUSULA VIII. DAS OBRIGAÇÕES DA EMISSORA  

8.1. A Emissora está obrigada a: 

a) manter sua contabilidade, os livros e registros apropriados, completos e exatos, de acordo com os 

princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil e conforme determinado pela Lei das Sociedades 

por Ações; 

b) não realizar operações fora de seu objeto social, observadas as disposições estatutárias, legais e 

regulamentares em vigor; 
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c) manter seus ativos necessários à condução de seus negócios em boas condições de uso, excetuando-

se casos de depreciação e desgaste natural dos referidos ativos, salvo se a falha na manutenção das 

boas condições de uso não causar impacto adverso relevante na Emissora ou um impacto adverso 

relevante nos direitos dos Debenturistas; 

d) prestar toda e qualquer informação que lhe venha a ser solicitada por escrito pelos Debenturistas ou 

pelo Agente Fiduciário, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da respectiva data de 

solicitação, em especial as informações necessárias para o exato cumprimento das obrigações 

descritas nesta Escritura, restando certo e ajustado que quaisquer informações que não sejam 

públicas e não sejam obrigatórias por lei não serão fornecidas para competidores da Emissora e 

somente serão prestadas após a assinatura de um termo de confidencialidade, caso a Emissora assim 

o exija;  

e) manter em dia o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária, ressalvadas aquelas 

obrigações que estiverem sendo legalmente contestadas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou 

judicial competentes, salvo se eventual descumprimento não ocasionar efeito adverso relevante para 

a Emissora e não ocasionar efeito adverso relevante nos direitos e recursos dos Debenturistas;  

f) manter e cumprir todas boas práticas de governança corporativa;  

g) permitir acesso aos Debenturistas aos documentos e informações da Emissora que forem necessários 

para a precificação e avaliação das debêntures; 

h) permitir acesso aos Debenturistas aos documentos e informações pertinentes aos ativos da Emissora, 

das sociedades investidas da Emissora ou das quais a Emissora seja credora; 

i) dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias após o término de cada exercício social, ou na data de sua 

divulgação, o que ocorrer primeiro, cópia: (1) das Demonstrações Financeiras da Emissora 

consolidadas, relativas ao exercício social então encerrado, acompanhadas do relatório da 

administração e do parecer de auditores independentes devidamente registrados perante a CVM; e 

(2) da declaração assinada por representantes legais com poderes para tanto atestando (i) que 

permanecem válidas as disposições contidas nesta Escritura de Emissão; (ii) a não ocorrência de 

qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula Sétima acima; (iii) que não foram 

praticados atos em desacordo com o estatuto social da Emissora; (iv) que os bens e ativos relevantes 

necessários à atividade da Emissora estão devidamente assegurados; e (v) a inexistência de 

descumprimento de obrigações, principais e acessórias, da Emissora perante os Debenturistas e o 

Agente Fiduciário, nos termos desta Escritura de Emissão, e dos demais Documentos da Operação; 

j) comunicar, por meio físico ou eletrônico, aos Debenturistas e ao Agente Fiduciário, a ocorrência de 

qualquer dos Eventos de Inadimplemento, em até 1 (um) Dia Útil a contar do conhecimento de sua 

ocorrência;  

k) preparar e proceder à adequada publicidade dos seus dados econômico-financeiros, nos termos 

exigidos pela Lei das Sociedades por Ações e/ou demais regulamentações aplicáveis; 

l) comparecer, por meio de seus representantes, à AGD, sempre que solicitado; e 
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m) cumprir tempestivamente, e na forma exigida pelo Agente Fiduciário, o disposto na cláusula 7.1.2.1 

acima. 

 

CLAUSULA IX. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA EMISSORA  

9.1. A Emissora declara e garante, nesta data e na Data de Subscrição, que: 

a) é uma sociedade por ações devidamente organizada, constituída e validamente existente de acordo 

com as leis brasileiras; 

b) está devidamente autorizada e obteve todas as licenças e autorizações, inclusive, conforme 

aplicável, legais, societárias, regulatórias e de terceiros, necessárias à celebração desta Escritura, 

à emissão das Debêntures e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas, tendo sido 

satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto; 

c) seus representantes legais que assinam esta Escritura de Debêntures têm poderes estatutários e/ou 

delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas nesta Escritura de 

Debêntures e nos Documentos da Operação e, sendo mandatários, tiveram os poderes 

legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor e de acordo com o 

estatuto social da Emissora;  

d) a celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obrigações previstas não infringem ou 

contrariam, sob qualquer aspecto material, (a) qualquer contrato ou documento no qual a Emissora 

seja parte ou pelo qual quaisquer de seus bens e propriedades estejam vinculados, nem irá resultar 

em (i) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer destes contratos 

ou instrumentos; (ii) criação de qualquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emissora, ou (iii) 

rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos; (b) qualquer lei, decreto ou regulamento a 

que a Emissora ou quaisquer de seus bens e propriedades estejam sujeitos; ou (c) qualquer ordem, 

decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral que afete a Emissora ou quaisquer de seus 

bens e propriedades;  

e) na hipótese de abertura de capital, a Emissora deverá aderir a segmento especial de bolsa de 

valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, 

níveis diferenciados de práticas de governança corporativa;  

f) cumprirá todas as obrigações assumidas nos termos desta Escritura, incluindo mas não se 

limitando à obrigação de destinar os recursos obtidos com a Emissão aos fins previstos no item 

3.6. desta Escritura; e  

g) essa Escritura constitui uma obrigação legal, válida e vinculante da Emissora, exequível de acordo 

com os seus termos e condições.  
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CLAUSULA X. DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

10.1. Nomeação 

10.1.1. A Emissora neste ato constitui e nomeia a Planner Corretora de Valores S.A., qualificada no 

preâmbulo desta Escritura, como agente fiduciário da Emissão, a qual, neste ato e pela melhor forma de 

direito, aceita a nomeação para, nos termos da lei e desta Escritura de Emissão, representar os interesses 

da comunhão dos Debenturistas perante a Emissora. 

10.1.2. Agente Fiduciário, nomeado na presente Escritura, declara: 

(i) sob as penas de lei, não ter qualquer impedimento legal, conforme dispõe o artigo 66, parágrafo 

3º da Lei das Sociedades por Ações, e o artigo 6º da Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro 

de 2016 (“Instrução CVM 583”), para exercer a função que lhe é conferida; 

 

(ii) aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições previstos 

na legislação específica e nesta Escritura; 

 

(iii) aceitar integralmente a presente Escritura, todas as suas cláusulas e condições; 

 

(iv) não ter qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções; 

 

(v) estar ciente das disposições da Circular do Banco Central do Brasil nº 1.832, de 31 de outubro de 

1990; 

 

(vi) estar devidamente autorizado a celebrar esta Escritura e a cumprir com suas obrigações aqui 

previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto; 

 

(vii) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo 6º da 

Instrução CVM 583;  

 

(viii) estar devidamente qualificado a exercer as atividades de agente fiduciário, nos termos da 

regulamentação aplicável vigente; 

 

(ix) que esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida, vinculativa e eficaz do Agente Fiduciário, 

exequível de acordo com os seus termos e condições; 

 

(x) que a celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não infringem 

qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário; 

 

(xi) que verificou a veracidade das informações contidas nesta Escritura, por meio das informações e 

documentos fornecidos pela Emissora; e 

 

(xii) na data de assinatura da presente Escritura de Emissão, conforme organograma encaminhado pela 

Emissora, o Agente Fiduciário identificou que não presta serviço de agente fiduciário em emissão 
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de debêntures, públicas ou privadas, realizadas pela própria Emissora e/ou por sociedade coligada, 

controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora. 

10.2. Substituição 

10.2.1. Nas hipóteses de ausência, impedimentos temporários, renúncia, intervenção, liquidação 

judicial ou extrajudicial, falência, ou qualquer outro caso de vacância do Agente Fiduciário, dentro do 

prazo máximo de 30 (trinta) dias do evento que a determinar, deverá ser realizada assembleia de 

Debenturistas para a escolha de novo agente fiduciário, a qual poderá ser convocada pelo próprio Agente 

Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, por Debenturistas que representem 10% (dez por cento), no 

mínimo, das Debêntures em Circulação. Na hipótese de a convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias 

antes do término do prazo acima citado, caberá à Emissora efetuá-la. 

10.2.2. Na hipótese de não poder o Agente Fiduciário continuar a exercer as suas funções por 

circunstâncias supervenientes a esta Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá comunicar 

imediatamente o fato aos Debenturistas, pedindo sua substituição. 

10.2.3. É facultado aos Debenturistas, a qualquer tempo, proceder à substituição do Agente Fiduciário 

e à indicação de seu substituto, em condições de mercado, escolhido pela Emissora a partir de lista 

tríplice apresentada pelos Debenturistas. 

10.2.4. A substituição do Agente Fiduciário deverá ser objeto de aditamento à presente Escritura. 

10.2.5. O Agente Fiduciário entrará no exercício de suas funções a partir da data de assinatura desta 

Escritura ou de eventual aditamento relativo à sua substituição, no caso de agente fiduciário substituto, 

devendo permanecer no exercício de suas funções até a efetiva substituição ou até o cumprimento de 

todas as suas obrigações decorrentes desta Escritura e da legislação em vigor. 

10.2.6. Fica estabelecido que, na hipótese de vir a ocorrer a substituição do Agente Fiduciário, o Agente 

Fiduciário substituído deverá repassar, se for o caso, a parcela proporcional da remuneração inicialmente 

recebida sem a contrapartida do serviço prestado, calculada pro rata temporis, desde a última data de 

pagamento até a data da efetiva substituição, à Emissora. O valor a ser pago ao agente fiduciário 

substituto, na hipótese aqui descrita, será atualizado a partir da data do efetivo recebimento da 

remuneração, pela variação acumulada do IGP-M/FGV. 

10.2.7. O Agente Fiduciário, se substituído nos termos desta Cláusula 10, deverá colocar à disposição 

da instituição que vier a substituí-lo, cópia digitalizada de todos os registros, relatórios, extratos, bancos 

de dados e demais informações sobre a Emissão e sobre a Emissora que tenham sido obtidos, gerados, 

preparados ou desenvolvidos pelo Agente Fiduciário ou por qualquer de seus agentes envolvidos, direta 

ou indiretamente, com a Emissão ou que quaisquer das pessoas acima referidas tenham tido acesso por 

força da execução de suas funções, independentemente do meio em que as mesmas estejam armazenadas 

ou disponíveis, de forma que a instituição substituta cumpra, sem solução de continuidade, os deveres e 

as obrigações do Agente Fiduciário substituído, nos termos desta Escritura. 

10.2.8. Em qualquer hipótese, a substituição do Agente Fiduciário ficará sujeita ao atendimento dos 

requisitos previstos nas normas e preceitos aplicáveis da CVM. 
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10.3. Deveres 

10.3.1 Além de outros previstos em lei ou nesta Escritura, constituem deveres e atribuições do Agente 

Fiduciário: 

(i) proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando, no exercício da função, o cuidado 

e a diligência que toda pessoa ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios 

bens; 

 

(ii) renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de qualquer outra 

modalidade de inaptidão; 

 

(iii) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papeis relacionados ao 

exercício de suas funções; 

 

(iv) promover, nos competentes órgãos, às expensas da Emissora, caso essa não o faça, o registro desta 

Escritura de Emissão e respectivos aditamentos, sanando as lacunas e irregularidades porventura 

neles existentes, sem prejuízo da ocorrência do descumprimento de obrigação não pecuniária pela 

Emissora; 

 

(v) informar os Debenturistas sobre a ocorrência de qualquer dos Eventos de Inadimplemento 

previstos nesta Escritura; 

 

(vi) emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de modificações nas 

condições das Debêntures; 

 

(vii) acompanhar o cálculo e a apuração da Participação nos Lucros, nos termos desta Escritura; 

 

(viii) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções ou se assim solicitado 

pelos Debenturistas, certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, 

Cartórios de Protesto, Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública, onde se localiza a 

sede do estabelecimento principal da Emissora; 

 

(ix) elaborar o relatório anual, nos termos do artigo 68, parágrafo primeiro, alínea “b” da Lei das 

Sociedades por Ações, o qual deverá conter, ao menos, as informações abaixo: 

 

(a) eventual omissão ou incorreção de que tenha conhecimento, contida nas informações 

divulgadas pela Emissora ou ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação 

de informações pela Emissora; 

 

(b) alterações estatutárias da Emissora ocorridas no período; 

 

(c) comentários sobre as Demonstrações Financeiras da Emissora enfocando os indicadores 

econômicos, financeiros e de estrutura de capital da Emissora; 
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(d) acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de Debêntures, 

de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da Emissora; 

 

(e) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura de Emissão;  

 

(f) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de Agente Fiduciário; 

 

(g) pagamentos de remuneração e Participação nos Lucros de cada uma das séries realizados 

no período, bem como aquisições e vendas de Debêntures efetuadas pela Emissora; 

 

(h) acompanhamento da destinação dos recursos captados por meio da emissão das 

Debêntures; 

 

(i) relação dos bens e valores entregues a sua administração; 

 

(j) existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade 

coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora em que 

tenha atuado como agente fiduciário no período, bem como os seguintes dados sobre tais 

emissões: denominação da companhia ofertante; valor da emissão; quantidade de 

debêntures emitidas; espécie; prazo de vencimento das debêntures; tipo e valor dos bens 

dados em garantia e denominação dos garantidores; eventos de resgate, amortização, 

conversão, repactuação e inadimplemento no período; 

(x) colocar o relatório de que trata a alínea (ix) acima à disposição dos Debenturistas no prazo 

máximo de 4 (quatro) meses a contar do encerramento do exercício social da Emissora, ao menos 

na sede da Emissora e no seu escritório; 

 

(xi) fiscalizar o cumprimento das cláusulas e itens constantes desta Escritura, especialmente daqueles 

que impõem obrigações de fazer e de não fazer à Emissora; 

 

(xii) comunicar a Emissora acerca da declaração de vencimento antecipado das Debêntures; 

 

(xiii) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas nesta Escritura, 

diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos, de que tenha 

conhecimento; 

 

(xiv) solicitar às expensas da Emissora, quando considerar necessário ou conforme solicitação dos 

Debenturistas, auditoria extraordinária na Emissora; 

 

(xv) comparecer à assembleia de Debenturistas a fim de prestar as informações que lhe forem 

solicitadas; 

 

(xvi) manter atualizada a relação dos Debenturistas e seus endereços, mediante, inclusive, gestões junto 

à Emissora, ao Escriturador, ao Agente de Liquidação de Emissão e à B3, sendo que, para fins de 

atendimento ao disposto nesta alínea, a Emissora e os Debenturistas mediante subscrição e 
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integralização das Debêntures expressamente autorizam, desde já, o Escriturador, o Agente de 

Liquidação de Emissão e a B3 a atenderem quaisquer solicitações feitas pelo Agente Fiduciário, 

inclusive referente à divulgação, a qualquer momento, da posição de Debêntures e dos 

Debenturistas; 

 

(xvii) notificar os Debenturistas, se possível individualmente, no prazo máximo de 2 (dois) Dias Úteis 

da data em que tomar ciência da ocorrência de qualquer inadimplemento pela Emissora de 

obrigações assumidas nesta Escritura de Emissão, indicando o local em que fornecerá aos 

interessados maiores esclarecimentos; 

 

(xviii) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias, alertando 

os Debenturistas acerca de eventuais omissões, falsidades, incorreções ou inexatidões constantes 

de tais informações; e 

 

(xix) encaminhar aos Debenturistas qualquer informação relacionada com a Emissão que lhe venha a 

ser por ele solicitada e/ou recebida. 

 

10.4. Atribuições Específicas 

10.4.1. Observadas as disposições desta Escritura, o Agente Fiduciário usará de quaisquer 

procedimentos judiciais ou extrajudiciais contra a Emissora para a proteção e defesa dos interesses dos 

Debenturistas e para a realização de seus créditos, podendo, em caso de inadimplemento da Emissora, 

observados os termos e condições desta Escritura: 

(i) declarar antecipadamente vencidas as Debêntures e cobrar seu principal e acessórios, conforme 

disposto nesta Escritura de Emissão; 

 

(ii) tomar quaisquer providências necessárias para a realização dos créditos dos Debenturistas; 

 

(iii) tomar todas as providências necessárias para exercício dos direitos e obrigações a ele atribuídos 

no âmbito desta Escritura; e 

 

(iv) representar os Debenturistas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 

intervenção ou liquidação extrajudicial da Emissora ou em processo similar aplicável à Emissora. 

 

10.4.2. O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das medidas 

contempladas nas alíneas (i), (ii), (iii) e (iv) do item 10.4.1 acima, após deliberação por unanimidade 

das Debêntures em Circulação tomada na assembleia de Debenturistas.  

10.4.3. Ressalvadas as situações previamente aprovadas por meio desta Escritura, os atos ou 

manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade para os Debenturistas ou 

exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido 
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cumprimento das obrigações assumidas nesta Escritura, somente serão válidos quando previamente 

deliberados pelos Debenturistas reunidos em assembleia de Debenturistas. 

10.4.4. Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário assumirá que os 

documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou por 

terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. O Agente Fiduciário não será, sob 

qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários da Emissora, a qual 

permanecerá sob obrigação legal e regulamentar da Emissora, nos termos da legislação aplicável. 

10.4.5. O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a 

orientação acerca de qualquer fato da Emissão que seja de competência de definição pelos Debenturistas, 

comprometendo-se tão somente a agir em conformidade com as instruções que forem deliberadas pelos 

Debenturistas. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer responsabilidade sobre o 

resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos 

Debenturistas a ele transmitidas conforme definidas pelos Debenturistas e reproduzidas perante a 

Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto 

aos Debenturistas ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução CVM 

583, e alterações posteriores, e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando o Agente 

Fiduciário isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha 

decorrido da legislação aplicável. 

10.5. Remuneração do Agente Fiduciário  

10.5.1. Será devido pela Emissora ao Agente Fiduciário a título de honorários pelo serviço de Agente 

Fiduciário parcelas mensais de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela devida 

5 (cinco) dias após a data de assinatura desta Escritura e as demais nas mesmas datas dos anos 

subsequentes. As parcelas anuais serão devidas até a liquidação integral das Debêntures, caso estas não 

sejam quitadas na data de seu vencimento.  

10.5.2. No caso de inadimplemento no pagamento das Debêntures ou de reestruturação das condições 

das Debêntures após a emissão ou da participação em reuniões ou conferências telefônicas, antes ou 

depois da Emissão, bem como atendimento à solicitações extraordinárias, serão devidas pela Emissora 

ao Agente Fiduciário, adicionalmente, o valor de R$800,00 (oitocentos reais) por hora-homem de 

trabalho dedicado a tais fatos bem como à: (i) comentários aos documentos da Emissão durante a 

estruturação da mesma, caso a operação não venha a se efetivar; (ii) execução das garantias, caso sejam 

concedidas; (iii) participação em reuniões formais com a Emissora e/ou com Debenturistas; e 

(iv) implementação das consequentes decisões tomadas em tais eventos, pagas 5 (cinco) dias após 

comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário, de “relatório de horas” à Emissora. Entende-se por 

reestruturação das Debêntures os eventos relacionados à alteração: (a) das garantias, caso sejam 

concedidas; (b) prazos de pagamento; e (c) condições relacionadas ao vencimento antecipado. Os 

eventos relacionados a amortização das debêntures não são considerados reestruturação das Debêntures. 

10.5.3. No caso de celebração de aditamentos à Escritura, bem como nas horas externas ao escritório 

do Agente Fiduciário, serão cobradas, adicionalmente, o valor de R$800,00 (oitocentos reais) por hora-

homem de trabalho dedicado a tais alterações/serviços.  
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10.5.4. As parcelas dos itens acima serão atualizadas pelo IGP-M, a partir da Data de Emissão. 

10.5.5. Os impostos incidentes sobre a remuneração serão acrescidos às parcelas nas datas de 

pagamento. 

10.5.6. Os serviços propostos são aqueles descritos na Instrução CVM 583 e na Lei das Sociedades por 

Ações.  

10.5.7. No caso de eventuais obrigações adicionais ao Agente Fiduciário, ou no caso de alteração nas 

características da emissão, ficará facultada a revisão dos honorários propostos. 

10.5.8. Em atendimento ao Ofício-Circular CVM/SER Nº 02/19, o Agente Fiduciário poderá, às 

expensas da Emissora, contratar terceiro especializado para avaliar ou reavaliar, o valor das garantias 

prestadas, conforme o caso, bem como solicitar informações e comprovações que entender necessárias, 

na forma prevista no referido Ofício.  

10.5.9. Não haverá devolução de valores já recebidos pelo Agente Fiduciário a título da prestação de 

serviços, exceto se o valor tiver sido pago incorretamente.  

10.6. Despesas 

10.6.1. A remuneração não incluiu as despesas com viagens, estadias, transporte e publicação 

necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, durante ou após a implantação do serviço, a 

serem cobertas pela Emissora, após prévia aprovação. Não estão incluídas igualmente, e serão arcadas 

pela Emissora, despesas com especialistas, tais como auditoria nas garantias concedidas à presente 

emissão e assessoria legal ao Agente Fiduciário em caso de inadimplemento das Debêntures. As 

eventuais despesas, depósitos e custas judiciais, bem como indenizações, decorrentes de ações 

intentadas contra o Agente Fiduciário decorrente do exercício de sua função ou da sua atuação em defesa 

da estrutura da operação, serão igualmente suportadas pelos Debenturistas. Tais despesas incluem 

honorários advocatícios para defesa do Agente Fiduciário e deverão ser igualmente adiantadas pelos 

Debenturistas e ressarcidas pela Emissora. 

10.6.2. No caso de inadimplemento da Emissora, todas as despesas em que o Agente Fiduciário venha 

a incorrer para resguardar os interesses dos Debenturistas deverão ser previamente aprovadas e 

adiantadas pelos Debenturistas, e posteriormente, ressarcidas pela Emissora. Tais despesas incluem os 

gastos com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas 

judiciárias de ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à solução da 

inadimplência, enquanto representante dos Debenturistas. As eventuais despesas, depósitos e custas 

judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos 

Debenturistas, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese 

de a Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento destas por um período superior 

a 10 (dez) dias corridos. 

10.6.3. Os ressarcimentos a que se referem os itens 10.6.1 e 10.6.2 acima serão efetuados em até 

15 (quinze) dias corridos contados da entrega à Emissora de cópias dos documentos comprobatórios das 
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despesas efetivamente incorridas e necessárias à proteção dos direitos dos Debenturistas, conforme 

expressamente disposto nas Cláusulas acima. 

 

CLÁUSULA XI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1.  Comunicações 

Toda e qualquer comunicação a ser trocada entre as partes com respeito a qualquer assunto relativo à 

presente Escritura deverá ser feita por escrito e enviada aos endereços abaixo indicados: 

Para a Emissora:  

GERIBÁ INVESTIMENTOS EM ENERGIA S.A. 
Rua Dr. Renato Paes de Barros 750, 17º andar, conjunto 173, sala GIE 

CEP 04530-001, São Paulo/SP 

At.: Marko Jovovic 

Telefone: (11) 3478-5983 

E-mail: mjovovic@geribainvest.com 

Para o Agente Fiduciário:  

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima n.º 3.900, 10º andar, 

CEP: 04538-132, São Paulo/SPAt.: Maria Cristina Martins Cruz 

Telefone: (11) 3014-6009 

E-mail: agentefiduciario@planner.com 

 

11.1.1. As comunicações referentes a esta Escritura serão consideradas entregues quando recebidas sob 

protocolo ou com “Aviso de Recebimento” expedido pelo correio ou por telegrama, nos endereços acima 

indicados. As comunicações feitas por meio de correio eletrônico serão consideradas recebidas na data 

de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela 

máquina utilizada pelo remetente). Os respectivos originais deverão ser encaminhados para os endereços 

acima em até 2 (dois) Dias Úteis após o envio da mensagem. A mudança de qualquer dos endereços 

acima deverá ser comunicada às demais partes por quem que tiver seu endereço alterado. 

11.1.2 A mudança, por uma Parte, de seus dados deverá ser por ela comunicada por escrito à outra Parte, 

sob pena de serem consideradas válidas as comunicações endereçadas aos endereços previamente 

informados. 

11.2. Definição “Dia Útil” 

Para os fins desta Escritura de Emissão “Dia Útil” significa (i) com relação a qualquer obrigação 

pecuniária, inclusive para fins de cálculo, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado 

declarado nacional; e (ii) com relação a qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura de 

Emissão, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, e que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional. 
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11.3.  Renúncia 

Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura. Nenhum atraso, 

omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou faculdade que caiba ao Debenturista em 

razão de qualquer inadimplemento da Emissora prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou 

será interpretado como constituindo uma renúncia ao mesmo ou concordância com tal inadimplemento, 

nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora nesta 

Escritura ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

11.4. Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica 

Esta Escritura e as Debêntures constituem títulos executivos extrajudiciais, reconhecendo a Emissora 

desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos 

termos desta Escritura comportam execução específica, submetendo-se às disposições da lei civil e 

processual civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Debêntures nos termos 

desta Escritura. 

11.5. Invalidade 

A invalidação ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas desta Escritura não afetará 

as demais, que permanecerão sempre válidas e eficazes até o cumprimento, pela Emissora, de todas as 

suas obrigações aqui previstas. Ocorrendo a declaração de invalidação ou nulidade de qualquer cláusula 

desta Escritura, a Emissora desde já se compromete a substituir a cláusula declarada inválida ou nula 

por termos e condições válidos que reflitam os termos e condições da cláusula invalidada ou nula, 

observados a intenção e o objetivo das partes quando da negociação da cláusula invalidada ou nula e o 

contexto no qual se insere. 

11.6. Prazo 

Esta Escritura permanecerá em pleno vigor e efeito, obrigando suas partes, sucessores e cessionários, 

até o total cumprimento de todas as obrigações aqui previstas. 

11.7. Lei Aplicável 

Esta Escritura é regida pelas Leis da República Federativa do Brasil. 

11.8. Arbitragem 

11.8.1. Com exceção das obrigações que comportem desde logo processo de execução judicial, 

incluindo execução específica, todas as disputas e controvérsias (incluindo matérias de mérito sujeitas 

a embargos à execução) oriundas ou relacionadas, direta ou indiretamente, à presente Escritura de 

Emissão e seus respectivos anexos, dentre outras, aquelas que envolvam a sua interpretação, execução, 

liquidação das obrigações e violação de quaisquer termos e condições aqui previstos ("Disputas"), serão 

definitivamente resolvidas por meio de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307/96, mediante as 

condições que se seguem. 
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11.8.1.1. A instituição responsável pela administração da arbitragem será o Centro de Arbitragem e 

Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá ("Câmara de Arbitragem" ou "CAM-CCBC") de 

acordo com o seu regulamento, em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem 

("Regulamento"). 

11.8.2. A sede da arbitragem será a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde será proferida 

a sentença arbitral, sendo vedado aos árbitros julgar por equidade.  O tribunal arbitral poderá determinar, 

com a devida justificação, a prática de atos e diligências em outros locais.  A arbitragem será conduzida 

no idioma português. 

11.8.3. O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) árbitros, todos residentes no Brasil, competindo 

à(s) Parte(s) requerente(s) indicar 1 (um) árbitro de um lado e, de outro, à(s) Parte(s) requerida(s) indicar 

um segundo árbitro, os quais, de comum acordo, nomearão o terceiro árbitro, que atuará como presidente 

do tribunal arbitral ("Tribunal Arbitral").  Caso qualquer das Partes deixe de indicar árbitro e/ou os 2 

(dois) árbitros indicados pelas Partes deixem de nomear o terceiro árbitro, caberá ao presidente da 

Câmara de Arbitragem fazer tal nomeação, na forma estabelecida em seu Regulamento.  No caso de 

arbitragem com múltiplas partes, como requerentes e/ou requeridas, não havendo consenso sobre a 

forma de indicação dos árbitros entre as partes de cada um dos polos da arbitragem no prazo de 

30 (trinta) dias, o presidente da Câmara de Arbitragem deverá nomear todos, indicando um deles para 

atuar como presidente. 

11.8.4. Sem prejuízo das disposições da presente Cláusula 11, as Partes elegem o foro da Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a 

propositura (i) de medidas judiciais que visem a obtenção de tutela de urgência, nos termos do Artigo 

22.A e seguintes da Lei n.º 9.307/96; (ii) a ação prevista no artigo 33 da Lei nº 9.307/96; e (iii) a ação 

prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil; sem que isso seja interpretado como uma 

renúncia ao juízo arbitral. 

11.8.5. Especificamente para (i) a execução de obrigações previstas nesta Escritura passíveis de 

execução direta nos termos da lei brasileira e (ii) o cumprimento e/ou execução de sentença(s), a parte 

a iniciar a medida judicial poderá optar pelo foro eleito na Cláusula 11.8.4 ou pelo juízo do local onde 

se encontram bens sujeitos à expropriação, pelo atual domicílio do executado ou pelo local onde deva 

ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer.  

11.8.7. Independentemente da natureza da controvérsia a ser dirimida por meio do procedimento arbitral, 

todas as Partes deverão dele participar.  A sentença arbitral proferida ao final do procedimento arbitral 

será definitiva e vinculante para todas as Partes e seus sucessores, independentemente de eventual 

recusa, por parte de qualquer uma delas, de participar do procedimento arbitral. 

11.8.8. As Partes concordam que ao proferir a sentença arbitral, os árbitros deverão estabelecer a forma 

e porcentagem de devolução e pagamento, pela(s) parte(s) vencida(s) à(s) parte(s) vencedora(s), dos 

honorários e despesas havidas com os árbitros e com a Câmara de Arbitragem e eventuais peritos.  As 

Partes arcarão com os custos e honorários dos seus respectivos advogados. As Partes acordam que, 

concluída a arbitragem, não haverá fixação de honorários sucumbenciais na forma do disposto no artigo 

85 e seguintes do Código de Processo Civil. 
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11.8.9. As Partes concordam que a arbitragem, bem como seus elementos, incluindo, mas não limitado 

às alegações das Partes, declarações de terceiros, provas e documentos apresentados, bem como 

quaisquer decisões proferidas pelo Tribunal Arbitral deverão ser mantidos em sigilo e somente serão 

revelados ao Tribunal Arbitral, às Partes, seus representantes e pessoas designadas e necessárias para o 

bom andamento e conclusão da arbitragem. A confidencialidade será respeitada, salvo se (i) qualquer 

divulgação seja exigida por lei ou por ordem de qualquer autoridade judicial, arbitral ou administrativa; 

bem como (ii) para instruir medidas judiciais permitidas nos termos da Lei de Arbitragem, incluindo 

pedidos de tutela de urgência. 

11.8.10. As disposições de todos os itens desta Cláusula 11 sobreviverão à rescisão desta Escritura de 

Emissão, por qualquer motivo, independentemente do surgimento de um conflito, antes ou após a 

rescisão deste instrumento." 

 

* * * * *  
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