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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1" (PRIMEIRA) EAAISSÃO DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSíVE|S EM AçOES, DA ESpÉCtE COM GARANTTA REAL, COM
cARÁNTIA FIDEJUSSóRIA ADtctoNAL, EM sÉRtE úNtca, plu DtsrRtBUrçÃo púBUcA
coM EsFoRÇos RESTRTTOS DA DMCARD SECUR|TTZADORA S.A.

celebrado eqtre

DMCARD SECURITIZADORA S.A.
no quolidade de Emissoro das Debêntures

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂAABIO LTDA.
no qualidade de Agente Fiduciório e Agente de Garantias

DMCARD MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
DENIS CÉSAR CORREIA

PATRíCIA ÁVIU TNENXTI CORREIA

JUAN PABLO GARCIA AGUDO

WBBS HOLDING LTDA.

WILLIAN BRUNELLI DE SOUZA

BEATRIZ BRUNELLI DE SOUZA

no qualidade de Fiodores

DMCARD CÀRTÕES DE CRÉDITO S.A.
DMCARD PROCESSAAAENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA.

no qualidode de Fiadoros e lntervenientes Gorontidoras

São Pauto, '13 de abrit de 2020
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA Í" (PRIAAEIRA) EAAISSÃO DE DEBÊNTURES

STMPLES, NÃO CONVERSÍVE|S EM AçOES, DA ESpÉCtE COM GARÂNT|A REAL, COM

GARANTTA FTDEJUSSÓR|A AD|C|ONAL, EM SÉR|E ÚNICA, PARA DtSTRtBUtÇÃO púBLtCA

coM EsFoRços RESTR|TOS DA DMCARD SECURTTTZADORA S.A.

Peto presente instrumento particutar, as partes abaixo quatificadas (em conjunto "partes,'
e índividuatmente "Parte"):

DMCARD SECURITIZADORÂ S.4., sociedade anônima sem registro de companhia aberta
perante a Comissáo de Valores Mobitiários ("ÇY!1"), devidamente organjzada e existente
de acordo com as leis da Repúbtica Federativa do Brasit, com sede na cidade de São José
dos Campos, Estado de São Pauto, na Avenida Cassiano Ricardo, n" 521, 3" andar, sata 8,
Torre B, bairro Parque Residencial Aquarius, CEP 12746-870, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministerio da Economia ("ÇXIJ1JüE") sob o n. 36.238.8t4t0001-29,
registrada na Junta Comercial do Estado de Sáo Pauto ("JUCESP,,) sob o
NIRE 35.3.0.054.871-0, neste ato representada na forma de seu estatuto social, por seus
representantes legais abaixo subscritos, na quatidade de emissora das debêntures emitidas
nos termos deste instrumento ("Emissora" e "QCbC$!_fC§", respectivamente); e

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂ^ AtO LTOA., rnstituição financeira com sede na cidade
de Sáo Pauto, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n.7i7,
10" andar, bairro ltaim Bibi, CEP 04530-001 , inscrita no CNPJ/ME sob o
n' 50.657 .675/000'l-8ó, neste ato representada na forma de seu contrato sociat, por seus
representantes legais abaixo subscritos, na qualjdade de agente fiduciário das Debêntures,
nomeado neste instrumento, representando a ,:omunhão dos titutares das Debêntures
("Aeente FiduciárÍo") e agente de garantias das Debêntures, contratado nos termos do
Contrato de Agente de Garantjas (conforme definido abaixo) ("Aqente de Garantias");

e, como fiadores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, e principais pagadores das
Debêntures:

DMCARD MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São

José dos Campos, Estado de São Pauto, na Avenida Engenheiro Juarez de Siqueira Brito
Wandertey, n"240, Bairro Eldorado, inscrita no CNPJ/ME sob n'22.371 .651/0001-20, neste
ato devidamente representada nos termos de seu contrato sociat, por seus representantes
abaixo subscritos ( "DMCard Credenciadora" );

DENIS CÉSAR CORREIA, brasiteiro, empresário, portador da céduta de identidade RG

n" 20.446.916-8, expedida por SSP/5P, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do
Ministerio da Economia ("CPFIME") sob o n" 039.356.478-9'l ("Denis"), e sua esposa, com
quem é casado sob o regime de comunhão parciat de bens, PATRÍC|A ÁVtLA fReNXfL
CORREIA, brasiteira, psicótoga, portadora da cedula de identidade RG n" 14.288.369-4
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expedida por SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o no 210.466.148-OO (,.patrícia,,), ambos
residentes e domicitiados na cidade de Sáo José dos Campos, Estado de Sáo pauto, na Rua
Antenor Raimundo da 5itva, n" 25, bairro Urbanova, CEp 12244-525;

JUAN PABLO GARCIA AGUDO, brasiteiro, naturatizado, divorciado, empresário, portador
da cedu[a de identidade RG n" 6.486.850-3, expedida por SSp/Sp, inscrito no CpF/ME sob
o n" 089.123.768-29, residente e domicitiado na cidade de São pauto, Estado de São pauto,

na Atameda Gabriel Monteiro da Silva, n. 141ó, aD.5'l , bairro Jardim America, CEp 01442-
000 ("Juan ");

WBBS HOLDING LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Pauto, na Rua Manoel de Otiveira, n" 269, Torre 01 , sata 203, bairro Vita
Mogitar, CEP 08773-130, inscrita no CNPJ/ME sob o no 26.262.tB9lOOO1-42, neste ato
representada na forma de seu contrato sociat. por seus representantes legais abaixo
subscritos ("WBB5");

BEATRIZ BRUNELLI DE SOUZA, brasiteira, sotteira, biótoga, residente e domicitiada na
cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Pauto. na Rua dos Jatobás, n" 61, Residenciat
Aruá Lagos, CEP 08771-347, portadora da ceduta de identidade RG n" 33.120.225-6,
expedida por SSP-SP, inscrita no CPFIME sob o n" 393.772.958-58 (,,Beatriz,,, e, quando
referida em conjunto com Denis, Patrícia, Juan e Wittian, os ,,Fiadores pF',);

e, ainda, na quatidade de fiadores pessoas jurídicas e intervenientes garantidores

DMCARD PROCESSA^ ENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDTMENTO LTDA., sociedade
limitada, com sede na cidade de São José dos Campos, Estado de São pauto, na Avenida
Cassiano Ricardo, n'521, 3" andar, sala 01, Torre B, no bairro do Parque Residencial
Aquarius, CEP 12246-870, inscrita no CNPJ/ME sob o no 05.355.090/0001-57, neste ato
representada na forma de seu contrato sociat, por seus representantes legais abaixo
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WILLIAN BRUNELLI DE SOUZA, brasiteiro, sotteiro, medico, residente e domicitiado na
cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Pauto. na Rua dos Jatobás, n. 61 , Residencia(
Aruã Lagos, CEP 08771-342, portador da ceduta de identidade RG n" 33.120.226-8,
expedida por SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o n' 3ó8.727.038-ó5 (,,Wittian,,); e

DMCARD CARTÓES DE CRÉD|TO S.4., sociedade por açÕes, sem registro de companhia
aberta perante a CVM, com sede na cidade de São José dos Campos, Estado de São pauto,

na Avenida Cassiano Ricardo, n" 521 , 3." andar, sala 02, Torre B, balrro parque Residencial
Aquarius, CEP 12246-870, inscrita no CNPJ/ME sob o no 16.581 .Z0l l0001-37, neste ato
representada na forma de seu estatuto sociat, por seus representantes legais abaixo
subscritos ("DMCard Cartões");
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subscritos ("DMCard Processamento" e, em conjunto com a WBBS, com a DMCard Cartões
e com a DMCard Credenciadora, os "Fiadores PJ")

(sendo os Fiadores PF e os Fiadores PJ em conjunto designados simptesmente "Fiadores")

Resotvem as partes celebrar este "ínsfrumento Porticular de Escrituro da 1o Emissão de
Debêntures Simples, Nôo Conversíveis em Ações, do Espécie com Gorantia Real, com
Gorontia Fidejussória Adicional, em Série Único, paro Distribuíçoo Público com Esforços
Restritos, da DlÁCard Securitizadora 5.Á." ("ES!I]!!IA__OC__E!!]§ê9") de acordo com os

seguintes termos e condiçôes:

Glossário

Os termos definidos e expressões adotadas nesta Escritura de Emissão, iniciados em letras
maiúscutas, no singutar ou no pturat, terão o sjgnificado a etes atribuído no G[ossário
abaixo:

"Aditamento" Quatquer eventual instrumento de aditamento à presente
Escritura de Emissão que venha a ser cetebrado entre a
Emissora e o Agente Fiduciário.

"AGE da DMCard Cartoes " A Assembteia Geral Extraordinária da DMCard Cartões
realizada em 13 de abrÍt de 2020, que aprovou, dentre outros,
a prestaçào da Fiança e a constituição da Atienação Fiduciária
de Açóes.

"AGE da Emissora" A Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em
13 de abrit de 2020, que aprovou, dentre outros, a presente
Emissão, a oferta Restrita e a constituiÇão das Garantias.

"Aqência de Ratinq" A Fitch Ratings Brasit Ltda., agência ctassificadora de risco de
crédito devidamente autorizada a funcionar perante a CVM,

com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praça XV de Novembro, no 20, sata 401-8, Centro,
inscrita no CNPJ/ME sob o n" 01.813.375/0001-33,
devidamente autorizada a prestar os serviços de ctassificaçáo
de risco, ou sua sucessora a quatquer títuto, na quatidade de
instituiçáo responsável peta classificação de risco das

Debêntures.

"Aqente de Cobranca de A DMCard Cartões, ou seu respectivo sucessor a quatquer

títuto, na quatidade de instituição responsável por reatizar a
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"Aqente Depositário"

cobranÇa dos Direitos Creditórios Vinculados inadimptidos,
nos termos do Contrato de Cobrança de Direitos Creditórios
lnadimptidos.

A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., instituição
financeÍra com sede na cidade de São Pauto, Estado de 5ão

Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 717,
10'andar, ltaim Eibi, CEP 04530-001 , inscrita no CNPJ/ME

sob o no 50.657 .67510001-86, ou sua sucessora a quatquer
títuto, na quatidade de agente de garantias das Debêntures.

O Banco Bradesco S.4., ou seu sucessor a quatquer títuto, na
quatidade de instjtuição responsávet por reatizar a cobrança
bancária dos Direitos Creditórios Vinculados e a

administraçào da Conta Centratizadora.

A SLW Corretora de Vatores e Câmbio Ltda., qualificada no
preâmbuto desta Escritura de Emissão, representando a

comunhão dos interesses dos Debenturistas.

A atienaçáo fiduciária da totalidade das ações de emissão da
Emissora, a ser constituída em benefício dos Debenturistas,
ao Agente Fiduciário, em garantia das Debêntures, nos

termos do Contrato de Atienaçáo Fiduciária de Ações.

Tem o significado atribuído na Ctáusula 3.20 desta Escritura
de Emissão.

A amortizacão programada do Valor Nominal Unitário ou do
satdo do Vator Nominat Unitário das Debêntures, conforme o
caso, a ser reatizada nos termos da Ctáusuta 3.'17 desta
Escritura de Emissão.

A ANBIMA - Associaçáo Brasiteira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais.

O arquivo eletrônico envÍado periodicamente peta DMCard

Processamento ao Agente de Garantias, contendo
informaçóes cadastrais referentes às novas Contas de Cartôes
DMCard cujos Direitos Creditórios pretendam ser cedidos à

Emissora, que poderáo se tornar Contas de Cartões DMCard

Monitoradas, incluindo, conforme o caso, no mínimo,

ente Fiduciário"

"Amorti ão Extraordinária
Obrieatória"

"Amortiza ao ramada"

.ANBIMA"

uivo Etetrônico de

Cadastro"

5

$
( I

){
l

"Aqente de Garantias"

"Atienacão Fiduciária de
Ações"

tí

r



'rArquivo Etetrônico de

Satdos"

detathamento das seguintes informações em relaÇáo a cada
Cartão DMCard:

(a) Número da Conta de Cartões DMCard;

(b) Nome completo do Devedor;

(c) CPF do Devedor;

(d) Data de nascimento do Devedor;

(e) Endereço do Devedor;

(f) Código de ldentificação DMCard;

(g) Data de Corte: e

(h) Data de Vencimento de Fatura.

O arquivo etetrônico enviado peto Agente de Garantias à
Cedente, em resposta aos Arquivos Etetrônicos de Cessáo

Oferta, contendo os Direitos Creditórios Cartões e os Direitos
Creditórios CCB aceitos para serem adquiridos peta Emissora.

0 arquivo etetrônico enviado diariamente peta DMCard

Processamento ao Agente de Garantias, contendo
informações diárias sobre os satdos de Direitos Creditórios
Vincutados referentes a cada Conta de Cartões DMCard,

agrupados por Tipo de Componente de Direitos CredÍtórios e
segmentados por jntervalos de prazos de vencimento:

(a) "M1" com retaçáo a cada data e cada Cartão DMCard,

sÍgnifica o intervalo de datas compreendido entre a data em
questão (exctusÍve) e o 30" dia posterior a tal data (Ínctusive);

(b) "M2" com relação a cada data e cada Cartão DMCard,

significa o intervato de datas compreendido entre o 30" dia
(exctusive) e o 60" dia (inclusive) posterior a tal data;

(c) "M3" com retação a cada data e cada Cartáo DMCard,

significa o intervato de datas compreendido entre o 600 dia
(exctusive) e o 90'' dia (inctusive) posterior a tal data;

(d) "M4" com retação a cada data e cada Cartão DMCard,

significa o intervalo de datas compreendido entre o 90" dia
(exctusive) e o 180' dia (inctusive) posterior a tal data;

(e) "M5" com retação a cada data e cada Cartão DMCard,

significa o intervato de datas compreendido entre o 180" dia
(exctusive) e o 360" dia (inctusive) posterior a tat data;
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"Arouivo Eletrônico Mensal

de Pa amentos"

uivos Etetrônicos"

"Arauivos Etetrônicos de
Cessáo Oferta"

"Assembleia Gera["

"Ativos Vincutados"

R.T. .PJ.

(f) "Mó" - com retação a cada data e cada Cartão DMCard,

sígnifica o intervato de datas compreendido entre o 3ó0'dia
(exctusive) e o720'dia (inctusive) posterior a tal data; e

(g) eventuais agrupamentos de satdos de Direitos Creditórios
Vincutados correspondentes a intervatos posteriores ao 720o

dia (inctusive) contado da Data de Cátcuto em questão.

O arquivo etetrônico enviado mensatmente peta DMCard

Processamento ao Agente de Garantias, contendo
informaçÕes sobre o status mensat de pagamentos de cada
Devedor titutar das Contas de Cartões DMCard Cedidas,
incluindo (a) CPF do Devedor, (b) CNPJ do Estabetecimento
Comerciat ao quat a Conta de Cartões DMCard Cedida e
vincutada, (c) data de vencimento da úttima Fatura, (d)
montante totaI devido da úttima Fatura, (e) data de
pagamento da úttima Fatura, e (f) montante totat pago da
úttima Fatura.

Quando referidos em conjunto: (a) o Arquivo Etetrônico de
Cadastro, (b) o Arquivo Etetrônico de Cessão Aceite, (c) os
Arquivos Etetrônicos de Cessão Oferta, (d) o Arquivo
Eletrônico de Satdos e (e) o Arquivo Etetrônico Mensat de
Pagamentos.

0s arquivos eletrônicos enviados ao Agente de Garantias
contendo as informações e características dos Direitos
Creditórios Cartões e os Direitos Creditórios CCB que serão
ofertados à Emissora, para a verificação dos Critérios de
Etegibitidade, os quais corresponderáo (a) ao Arquivo
Eletrônico de Cadastro listando a totatidade das Contas de
Cartôes DMCard a serem cedidas, e (b) ao Arquivo Etetrônico
de Satdos indicando o saldo de Direitos Creditórios devidos
por cada Devedor titutar das Contas de Cartões DMCard a
serem cedidas.

A assembleia gerat de Debenturistas da Emissão.

O somatório (a) do satdo dos Direitos Creditórios Vincutados
cedidos à Cessionária, que atendam aos Criterios de
Etegibitidade, conforme indicados no Arquivo Etetrônico de
Satdos na Data de Cátculo, que sejam (1) vincendos, e/ou (2)
inadimptidos, ajustados peto respectivo Fator de Ponderação
dos Direitos Creditórios Vincutados lnadimptidos, e (b) os
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vatores disponíveis na Conta Centratizadora e/ou nos
lnvestimentos Permitidos (í ) inctuindo-se os vatores
referentes à Reserva de Despesas e Encargos, à Reserva de
Repasses de Recursos Estabetecimentos Comerciais Cedidos,
à Reserva de Pagamento de Remuneração e AmortizaÇáo
Programada, à Reserva de Pagamento de Amortizaçáo
Extraordinária Obrigatória e à Reserva de Liquidação, e (2)
desconsiderando-se os vatores referentes à Reserva de Deficit
de Lastro e os valores creditados na Conta Centralizadora na
Data de Cátcuto. referentes aos Botetos de Fatura e/ou
Botetos de Repasse pagos na Data de Cátcuto imediatamente
anterior.

"Auditores lndependentes" Tem o significado atribuído no subitem 3.38(oo) desta
Escritura de Emissão.

A 83 S.A. - Brasit, Botsa, Batcão

A 83 S.A. - Brasil, Botsa, Batcão - Segmento CET|p UTVM.

O Banco Centrat do Brasil.

O Banco Bradesco S.4., instituiçào financeira com sede na
cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus,
s/no, Vita Yara, inscrita no CNPJ/ME sob o no

60.746.948 /0001.12.

"Bancos Autorizados" As instituições que deveráo ser emissoras dos ativos ou
gestoras dos fundos de investimento enquadrados como
lnvestimentos PermitÍdos, conforme [istadas na Ctáusuta
3.11. í abaixo.

"Beatriz" A Sra. Beatriz Brunetti de Souza, quatificada no preâmbuto da
presente Escrjtura de Emissão, na quatidade de fiadora das
Debêntures.

"Botetos" Os Botetos de Faturas e Botetos de Repasses, quando referidos
em conj unto.

"Boteto de Fatura" Cada boteto de cobrança bancária emitido peto Agente
Depositário para fins de pagamento dos Direitos Creditórios
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..CCB"

referentes a Contas de Cartóes DMCard Cedidas, petos

Devedores ou por terceiros em nome destes.

Cada boteto de cobrança bancária emitido peto Agente
Depositário, mediante instruçôes da DMCard Processamento,
para fins de pagamento, pelos Estabetecimentos Comerciais
Cedidos, dos repasses dos recursos recebidos por estes,
referentes a pagamentos dos Direitos Creditórios retativos a
Contas de Cartoes DMCard Cedidas reatizados pelos

Devedores ou por terceiros em nome destes.

Os cartões de credito da bandeira "DMCard", inctuindo o
titular e adicionais, emitidos e administrados peta DMCard

Cartões aos Devedores e a seus dependentes, nos termos do
Contrato dos Cartoes DMCard, e no âmbito dos Convênios com
Lojistas cetebrados entre a DMCard Cartôes e cada um dos
Estabetecr mentos Comerciais, por meio dos quais os

Devedores e demais titutares de cartóes vincutados à

respectiva Conta de Cartões DMCard podem adquirir bens e
serviços em respectivos Estabetecimentos Comerciais,
incluindo cartões emitidos em substituição aos já emitÍdos,
desde que regidos peto mesmo Contrato dos CartÕes DMCard.

As cedutas de credito bancário emitidas petos Devedores,
representados nos termos da ctáusuta mandato contida no
Contrato dos Cartões DMCard, em favor das lnstituiçóes
Financeiras Conveniadas, nos termos da Lei n. 10.931, de 2
de agosto de 2004, conforme atterada, representando os

financiamentos obtidos para (a) financiamento com juros da
parcela náo paga das Faturas dos Cartões DMCard (rotativo);
(b) financiamento parcelado com juros de Faturas dos
Cartões DMCard em dia; (c) financiamento parcetado com
juros dos satdos devidos pelos Devedores em atraso, para os
quais não tenha sido interrompido o envio de Faturas; (d)
financiamento parcetado com juros dos satdos devidos petos

Devedores em atraso, para os quais tenha sido interrompido
o envio de Faturas (acordos); (e) financiamentos de compras
parcetadas com juros, realizadas com a utitização dos Cartões
DMCard; e/ou (f) quatquer outra modalidade de
financiamento contratado em nome dos Devedores, por meio
da ctáusuta mandato constante do Contrato dos Cartões
DMCard, nos termos nete previstos.
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"Cedente" A DMCard Cartôes, na qualidade de cedente dos Direitos
Creditórios Vincutados.

"Cessáo Fiduciária de A cessào fiduciária da totatidade dos Direitos Creditórios
Cedidos Fiduciariamente, a ser constituída em benefício dos
Debenturistas, ao Agente Fiduciário, em garantia das
Debêntures, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária.

Direitos Creditórios"

O CETlP2l Títulos e Valores Mobitiários, administrado e
operacionatizado pela 83.

"códi o ANBIMA" O Código ANBlLlA de Regutação e Melhores Práticas para as
Ofertas Púbticas de Distribuição e Aquisição de Vatores
Mobitiários em vigor nesta data.

"Códieo Civit" A Lei n" 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme atterada

"Códieo de P rocesso Civit" A Lei n" 13.105, de 1ó de março de 2015, conforme atterada.

"Conta Autorizada da A conta corrente n' 37.972-4, de titutaridade da Cedente, de
sua livre movimentação, mantida na agência n" 8048, do ltaú
Unibanco S.A. (cód. n" 341), na qual seráo recebidos (a) os

Vatores Remanescentes da Conta Centratjzadora; e (b) o vator
correspondente ao respectivo Preço de Aquisição, observadas
as disposiçÕes do Contrato de Cessão de Creditos.

Cedente"

"Conta Centratizadora" A conta corrente n" 1065-0, de titutaridade da Emissora, de
movimentação restrita, mantida na agência n. 3373, do
Agente Depositário (Banco Bradesco S.A. cód. n" 237),
movimentáveI exctusivamente mediante instruçóes do
Agente de Garantias, para a qual serão destinados os recursos
referentes ao pagamento dos Botetos de Faturas e dos Botetos
de Repasses.

"Conta de Cartóes DMCard" Cada conta de Cartoes DMCard, a qual inctui o cartào
principat e todos os cartões adicionais de responsabitidade de
determinado Devedor.

Cada Conta de Cartões DMCard cujos Direitos Creditórios
Vincutados tenham sido cedidos à Emissora, nos termos do
Contrato de Cessão de Créditos.
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"Conta de Cartões DMCard

Monitorada"

"Contrato de AIiena ao

Fiduciária de Ações"

"Contrato de Cessão de

Creditos"

R.I. .PJ.

Cada Conta de Cartões DMCard (a) cujas informaÇÕes

cadastrais tenham sido enviadas peta DMCard Cartões ao

Agente de Garantias, por meio do Arquivo Etetrônico de

Cadastro, (b) em retaçáo à qual o Agente de Garantias tenha
iniciado o ftuxo de monitoramento das informações
constantes dos Arquivos Etetrônicos de Satdos e dos Arquivos

Etetrônicos Mensais de Pagamentos, (c) referente à qual

tenha sido reatizado o tombamento dos Boletos de Faturas à

Emissora, de modo que os recursos decorrentes do pagamento

dos Direitos Creditórios Vincutados referentes a tal Conta de
Cartões DMCard sejam destinados à Conta Centratizadora; e
(d) para a qual a verificação dos Critérios de Etegibitidade
tenha sido reatizada.

O Contrato de Prestaçõo de Serviços de Depositório,
cetebrado em 13 de abrit de 2020, entre a Emissora e o Agente

DepositárÍo, com a interveniência e anuência do Agente de

Garantias, tendo por objeto a abertura e operacionatizaçáo

da Conta Centratizadora.

O "Contrato de Prestoçõo de Serviços de Agente de

Garantios", cetebrado em 13 de abrit de 2020 entre a

Emissora e o Agente de Garantias, com a interveniência e

anuência do Agente Fiduciário, da DMCard Cartões, da

DMCard Processamento e da DMCard Credenciadora, que

regula a prestaÇáo dos serviços de agente de garantias das

Debêntures peto Agente de Garantias.

O "lnstrumento Partículor de Controto de Alienaçõo

Fiducíáría de Ações em Garantio", cetebrado em 13 de abriI

de 2020 entre a DMCard Cartôes, a DMCard Processamento e

o Agente Fiduciário, com a interveniência e anuência da

Emissora, por meio do qual será constituída a Alienação

Fiduciária de Ações.

O "Contrato de Promesso de Cessão de Direitos Creditôrios e
Outras Avenços", celebrado em 13 de abril de 2020 entre a
Emissora, e a DMCard Cartões, com a interveniência e

anuência da DMCard Credenciadora, da DMCard

Processamento e do Agente Fiduciário, que reguta a cessão

dos Direitos Creditórios Vincutados entre a DMCard Cartões e

a Emissora.

K
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"Contrato da Conta

CentraIizadora "

"Contrato de Aqente de

Garantias"
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R.I. D.PJ.

"Contrato de Cessáo

Fiduciária"

"Contrato de Cobrança de
Direitos Creditórios
lnadimptidos"

"Contrato de

Processamento"

"Contrato dos Cartões
DMCard"

O "lnstrumento Particulor de Contrato de Cessõo Fiduciária
de Díreitos Credítoríos em Gorontia" , cetebrado 13 de abrit
de 2020 entre a Emissora e o Agente Fiduciário, com a

interveniêncra e anuência da DMCard Cartôes, DMCard

Processamento e da DMCard Credenciadora, por meio do quat

será constituída a Cessáo Fiduciária de Direitos Creditórios.

O "Contrato de Prestoçdo de Serviços de Cobronça de Direitos
Creditórios lnodímplidos e Outros Avenças", cetebrado em 13

de abril de 2020, entre a Emissora e o Agente de Cobrança de
lnadimptidos, com interveniência anuência do Agente
Fiduciário, que reguta a prestação de serviços de cobrança
extraordinária dos Direitos Creditórios Vinculados
inadimptidos.

O "Controto de Coordenoçõo, Colocaçao e Distribuição
Pública Com EsÍorços Restrítos, Sob Regime de lÁelhores
Esforços de Colocação, da 10 (prímeíro) Emissõo de
Debêntures Simples, Nõo Conversíveis em Ações, do Espécie
com Gorantio Reol, com Gorantio Fídejussório Adicional, em
Série Único, da DlvlCord Securitizodora S.Á. ", cetebrado em
13 de abrit de 2020, entre a Emissora e o Coordenador Líder.

O "Contrato de Prestoção de Serviços", celebrado em 1" de
fevereiro de 2013, entre a DMCard Cartões e a DMCard

Processamento, conforme aditado de tempos em tempos,
estabetecendo as condições para prestação de servÍços, peta

DMCard Processamento, de processamento de transações dos

Cartôes DMCard.

O "Contrato de Cortõo de Crédito", disponívet na página na

internet da DMCard Cartôes, acessívet, na data desta
Escritura de Emissão, por meio do tink
www. dmcard. com. brlcontrato/contrato. pdf, conforme
atterado de tempos em tempos, e o qual define os termos e

condições gerais referentes à emissão e utitização do Cartão
DMCard. Cada Devedor, por meio da adesão ao Contrato dos

Cartões DMCard, adere a todos os seus termos e condiçôes,
inctuindo, sem timitação, a cláusuta mandato por meio da
quat a DMCard Cartôes fjca autorizada a contratar operação
de credito, mediante a emissão de CCB, em nome do
respectivo Devedor e por conta e ordem deste, junto a

À
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"Contratos de Cobranca
Bancária "

"Controladoras"

"Convênio com Loiistas"

R.T. .P.t..,

instituiçoes financeiras autorizadas a funcionar perante o
BACEN, para, entre outros, o financiamento ou
refinanciamento do vator de compras ou parcetamento de
Faturas referentes aos Cartões DMCard, podendo

substabetecer tajs poderes a terceiros.

O "Contrato poro Prestaçõo de Servíços de Cobronça
Escriturol Bradesco" e o "Contrato paro Prestoçao de
Serviços de Recebimento de Volores Cobronça Sem registro
no Bonco", cetebrados em 18 de março de 2020, entre a
Emissora e o Agente Depositário, que reguta a emissão dos
Boletos de Faturas e dos Botetos de Repasses, com o credito
dos recursos para a Conta Centralizadora.

O Contrato de Atienação Fiduciária de Ações e o Contrâto de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, quando referidos
em conj unto.

As pessoas físicas ou jurídicas controtadoras de quatquer das
Partes, conforme definição de controte prevista no artigo 1 16

da Lei das Sociedades por Açóes.

As sociedades controtadas de quatquer das Partes, conforme
definição de controte prevista no artigo 11ó da Lei das
Sociedades por Açoes.

As Condições Geraís da AÍilioçao de Lojista oo Sistemo
DlvlCard de Cartões, conforme atteradas de tempos em
tempos, bem como o respectivo Termo de Afiliaçao de Lojista
a ser cetebrado petos Estabetecimentos Comerciais e vatidado
peta DMCard CartÕes e peta DMCard Credenciadora, que
definem os termos e condições gerais referentes
principalmente (a) à emissão, peta DMCard Cartões, de
Cartões DMCard personatizados com a marca do respectivo
Estabetecimento Comerciat, aos ctientes deste; (b) a

aceÍtação, petos Estabetecimentos Comerciais, dos Cartões
DMCard como meio de pagamento para a compras de
produtos e serviços junto aos referidos Estabetecimentos
Comerciais, e (c) conforme o caso, o recebimento, em nome
da DMCard CartÕes, do pagamento de faturas dos Cartões
DMCard emitidos no âmbito do respectivo Convênio com
Loj jstas.
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"Crjtérios de Eteqibitidade"

..CVM"

" Data de 1u InteqratjzaÇão"

"Data de Cátcuto"

"Data de Corte"

"Data de Emissão"

Cada instrumento jurídico cetebrado entre a DMCard Cartões

e uma lnstituição Financeira Conveniada, para obtenção de
linha de crédito em nome dos Devedores, observada a

ctáusula mandato constante do Contrato dos Cartões DMCard,

por meio da qual a DMCard Cartoes está autorjzada a

contratar operaçào de crédito, em nome do respectivo
Devedor e por conta e ordem deste, junto à lnstituição
Financeira Conveniada, para, entre outros, o financíamento
ou refinanciamento do valor de compras, o financiamento ou

refinancÍamento do vator de Faturas, e o parcetamento de
Faturas reÍerentes aos CartÕes DMCard.

A Terra lnvestimentos Distribuidora de Títutos e Vatores

Mobitiários Ltda., instituição integrante do sistema de

distribuiçào de vatores mobitiários, com sede na cidade de
São Patrto, Estado de São Pauto, na Rua Joaquim Ftoriano,

n''100, 5" andar, inscrita no CNPJ/ME sob o

n' 03.7 51.79 4 t 0001 - 1 3.

Os critérios para seteção dos Direitos Creditórios Vincutados

a serem adquiridos peta Emissora, a serem verificados peto

Agente de Garantias, conforme definidos na Ctáusuta 3.9.3
abaixo.

A Comissão de Va[ores Mobitiários.

A data em que ocorrer a primeira subscrição e integralização
de Debêntures no ámbito da Emissão.

Todo Dia Utit.

Com retação a cada mês e cada Conta de Cartões DMCard, a

data em que as obrigaçóes dos Devedores no âmbito dos

Direitos Creditórios devem ser apuradas. Os valores apurados,

bem como a respectiva Data de Vencimento de Fatura, devem

ser informados a cada Devedor por meio de uma Fatura.

Tem o significado atribuído na Ctáusula 3.8 desta Escritura de

Emissão.

A data em que ocorrer a

Debênture.

integralizacão de quatquer

?r
( l

"Data de lnteqratizacão"
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"Coordenador Líder"

"Convênio de Linha de

Crédito para Devedores

DMCard"
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Toda data em que a Cedente, nos termos do Contrato de

Cessão de Creditos, ofertar Direitos Creditórios para cessão à

Emissora, por meio do envio ao Agente de Garantias dos

Arquivos Etetrônicos de Cessão - Oferta.

Tem o significado atribuído na Cláusuta 3.14 desta Escritura
de Emissão.

Tem o significado atribuído na Cláusuta 3.14.1 desta Escritura
de Emissão.

As Datas de Pagamento de Remuneraçáo Periodo de
Carência e as Datas de Pagamento de Remuneração Período
de Amortização, quando referidas em conjunto.

Tem osignificado atribuído na Ctáusuta 3.14.2 desta Escritura
de Emissão.

Tem o significado atribuído na Ctáusuta 3.14.2 desta Escritura
de Emissáo.

A data em que as Debêntures sejam efetivamente pagas e

resgatadas pela Emissora, em virtude da Data de vencimento
das Debêntures, da ocorrência de Vencimento Antecipado, da
reatização de Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures
e/ou da realização do Resgate Antecipado Facuttativo das

Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão.

Tem o signiíicado atribuído na Ctáusuta 3.'16 desta Escritura
de Emissão.

Com retação a cada mês e cada Conta de Cartões DMCard, o
Dia de Vencimento do mês em questão. Para efeitos de
análise de adimptência de pagamentos, caso uma Data de
Vencimento de Fatura não seja um Dia Útit, serão
considerados como tendo sido realizados na Data de
Vencimento de Fatura os pagamentos reatizados no Dia Útit
subsêquente.

As debêntures simptes, náo conversiveis em açóes, em serie
única, da especje com garantta reat, com garantia

JP.

"Data de oferta de Direitos
Creditórios"

"DAta de Pagamento"

"Data de Paqamento de
Remunera ão Período de
Carência"

"Data de Resqate"

"Data de Vencimento"

"Data de Vencimento de
Fatura"

I{
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"Data de Paqamento de
AmortizaÇão"

"Data de Paqamento de
RemuneraÇão"

"Data de Paqamento de
Remuneracão Período de
AmortizaÇão"

À

"Debêntures"
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fidejussória adicionat, da 1" (primeira) emissáo da Emissora,

emitidas nos termos desta Escritura de Emissão e objeto da

Oferta Restrita.

"Debêntures em Circutaçáo" Todas as Debêntures que, para fins de constitujçâo de todos

os quóruns de instatação ou deliberação de qualquer

Assembteia Geral de Debenturistas, em determinada data,
tenham sido devidamente subscritas e integralizadas petos

Debenturistas e que ainda não tenham sido objeto de resgate
peta Emissora e que não sejam detidas peta Emissora, em

tesouraria, ou por sociedades controtadoras, controtadas ou

sob controte comum da Emissora, bem como dos respectivos
diretores ou consetheiros, e respectivos cônjuges.

"Debenturistas" Os titulares das Debêntures.

"Denis" O Sr. Denis César Correia, quatificado no preâmbulo da
presente Escritura de Emissáo, na quatidade de fiador das

Debêntures.

Tem o significado atribuído na Ctáusuta 3.23.4 desta Escritura

de Emissão.

DesDesas

"Devedores"

"Devedores Adimptentes"

"Devedores Cedidos"

"Devedores Inadimptentes"

"Dia de Vencimento"

Os titulares das Contas de Cartões DMCard, na quatidade de
devedores dos Direitos Creditórios.

Com retação a uma Data de Cátcuto, todos os Devedores

Cedidos que estejam em dia com as respectivas obrigações

referentes aos CartÕes DMCard, conforme informação

constante no Arquivo Etetrônico de Satdos.

Os titutares das Contas de Cartôes DMCard Cedidas, na

quatidade de Devedores dos Direitos Creditórios Vinculados

cedidos à Emissora.

Com retação a uma Data de Cátcuto, todos os Devedores

Cedidos que não estejam em dia com as respectivas

obrigaçÕes referentes aos Cartôes DMCard, conforme
informaçáo constante no Arquivo Etetrônico de Satdos.

Com retação a cada Conta de Cartões DMCard Cedida, o dia

do mês em que as obrigações do respectivo Devedor no

vtf (
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âmbito dos Direitos Creditórios devem ser pagas, conforme
informado na Fatura.

Qualquer dia, exceto sábados, domingos ou feriados
dectarados nacionais na Repúbtica Federativa do Brasit.

Os Direitos Creditórios Cartóes e os Direitos Creditórios CCB,

quando referidos em conj unto.

A totalidade dos direjtos creditórios, presentes e futuros,
detidos originatmente peta Cedente, na qualidade de

emissora e administradora dos Cartões DMCard, contra os

Devedores, na quatidade de titutares das Contas de Cartões

DMCard Cedidas, decorrentes do ftuxo de utitização, a
quatquer tempo, dos Cartões DMCard a etes emitidos,
inctuindo o cartáo do titutar e eventuais cartões adicionais,
para a realização de compras de produtos e serviços, os quais

inctuem todos e quaisquer pagamentos, tarifas, encargos,

taxas, serviços e vatores devidos por Devedores Cedidos nos

termos do Contrato dos Cartôes DMCard.

A totatjdade (a) dos Direitos Creditórios Vincutados, (b) dos

direitos creditórios decorrentes da Conta Centratizadora, e
(c) dos direitos creditórios decorrentes dos lnvestimentos

Permitidos.

Todos os direitos creditórios decorrentes de operações de

crédito contratadas pelo Devedor, representado nos termos

da ctáusuta mandato contida no Contrato dos Cartões

DMCard, por meio da emissão de CCB em nome dos Devedores

perante lnstituição Financeira Conveniada, juntamente com

seus respectivos encargos e taxas, referentes a: (a)

financiamento com juros da parceta não paga das Faturas dos

Cartoes DMCard (rotativo); (b) financiamento parcelado com
juros de Faturas dos Cartões DMCard em dia; (c)

financiamento parcetado com juros dos satdos devidos petos

Devedores em atraso, para os quais não tenha sido

interrompido o envio de Faturas; (d) financiamento parcetado

com juros dos satdos devidos petos Devedores em atraso, para

os quais tenha sido interrompido o envio de Faturas

(acordos); (e) íinônciamentos de compras parcetadas com
juros, reatizadas com a utilização dos Cartóes DMCard; e/ou
(f) quatquer outra modatidade de financiamento contratado,

P.

"Dia Utit"

"Direitos Creditórios"

"Direitos Creditórios
Cartões"

"Direitos Creditórios
Cedidos Fiduciariamente"

"Direitos Creditórios CCB"

K
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"Direitos Creditórios
Vincutados"

"DMCard Credenciadora"

"DMCard Processamento"

"Documentos

Comptementares"

"Documentos
Comprobatór jos Cartóes"

"Documentos
Comprobatórios CCB"

em nome dos Devedores, por meio da ctáusuta mandato
constante do Contrato dos Cartôes DMCard, nos termos nete
previstos.

Os Direitos Creditórios CartÕes e os Direitos Creditórios CCB

que venham a ser efetivamente cedidos à Emissora, nos

termos do Contrato de Cessão de Créditos, e vincutados à

Emissâo.

A DMCard Meios de Pagamento Ltda., quatificada no
preâmbuto da presente Escritura de Emissáo, na quatidade de
instituição responsável pelo credenciamento e adquirência
de transaçôes financeiras reatizadas com os Cartões DMCARD.

A DMCard Processamento de Dados e Central de Atendimento
Ltda., quatificada no preâmbuto da presente Escritura de
Emissão, contratada peta Cedente, por meio do Contrato de

Processamento, para prestar os serviços de processamento de
transações dos Cartoes DMCard.

Os Arquivos Eletrônicos Mensais de Pagamentos, os Arquivos

Etetrônicos de Cadastro e quaisquer outros documentos ou

arquivos etetrônicos, incluindo os demais Arquivos

Etetrônicos, com informações comptementares sobre a

existência e exigibitidade dos Direitos Creditórios Vincutados.

Os Documentos Comprobatórios Cartões e os Documentos

Comprobatórios CCB, quando referidos em conjunto.

Os documentos comprobatórios do lastro dos Direitos

Creditórios Cartóes que sejam cedidos à Emissora, que

compreendem: (a) uma cópia autenticada da versão em vigor

do Contrato dos Cartões DMCard e (b) os Arquivos Etetrônicos

de Satdos.

I!?( Mr
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"Documentos
Comprobatórios"

Os documentos comprobatórios do lastro dos Direitos

Creditórios CCB, que correspondem (a) à via etetrônica das

CCB celebradas pela DMCard Cartões, em nome dos

respectivos Devedores, com base na ctausula mandato
contida no Contrato dos Cartões DMCard, e endossadas

etetronicamente à Emissora e (b) aos Arquivos Etetrônicos de

Satdos. K
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..DOESP"

"Efeito Adverso Retevante"

" Emissão "

" Emissora"

"Encarqos Moratórios"

" Escriturador"

"Estabetecimento
Comerciat"

"Estabelecimento ComerciaI

O Diário Oficiat do Estado de Sáo Paulo.

A presente 1" (primeira) emissão de Debêntures da Emissora.

A DMCard Securitizadora S.4., quatificada no preâmbulo

desta Escritura de Emissão.

Os encargos moratórios previstos na Ctáusuta 3.29 desta

Escritura de Emissão.

0 presente "lnstrumento Porticular de Escrituro do

la Emissõo de Debêntures Simples, Nõo Conversíveis em

Açoes, do Espécie com Gorontio Real, com Garantio
Fidejussoria Adicional, em Série Úníco, poro Distríbuiçao
Público com Esforços Restritos, do Di4cord Securitízodora

s.A.".

O Banco Bradesco S.A., instituiçào financeira com sede na

cidade de Osasco, Estado de São Pauto, na Cidade de Deus,

s/n', Vita Yara, inscrita no CNPJ/ME sob o no

60.746.94810001-12, ou seu sucessor a quatquer título.

Cada estabetecimento comerciaI credenciado junto à DMCard

Credenciadora, por meio da cetebração de Convênio com

Lojistas, que esteja habititado a efetuar a venda de bens e/ou
serviços mediante pagamento com a utitizaçáo dos Cartões

DMCard e que indique seus ctientes para serem titutares de

novas Contas de Cartões DMCard.

Cada Estabetecimento Comerciat cujas Contas de Cartoes

DMCard a ele vincutadas venham a ter seus Direitos

E
(

0

Cedido"

19

" Esc ritura de Emissão"

v
Quatquer circunstància ou fato, atuaI ou contingente, ou
atteração ou efeito sobre a Emissora e os Fiadores, que, a
critério fundamentado e de boa fé exclusivamente dos

Debenturistas, conforme detiberação em Assembteia Gerat de
Debenturistas, modifique adversamente a condição
econômica, financeira, jurídica ou de quatquer outra
natureza, da Emissora e dos Fiadores, de modo a afetar a

capacidade da Emissora e/ou dos Fiadores de cumprir com

suas obrigaçÕes decorrentes dos Documentos da Emissáo e/ou
da Oferta Restrita

À,
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"EveftAs de AceleraÇão"

"Eventos de DesaceteraÇão"

"Eventos de ResotuÇáo Total
da Cessão"

"Eventos de Vencimento
Antecipado"

"Fator de Ponderacão dos

Direitos Creditórios
Vincu[ados lnadimptidos"

" Faturas"

RJ.u.PJ.

Creditórios Vincutados cedidos à Emissora, nos termos do
Contrato de Cessão de Créditos.

Os eventos de aceteração das Debêntures, coníorme
definjdos na Ctáusuta 3.20.1 desta Escritura de Emissão, cuja
ocorrência resutta na apticação de Ordem de Atocação de
Recursos específrca, que tem por objetivo aceterar o
pagamento do Satdo Devedor das Debêntures.

Os eventos de desaceleração das Debêntures, conforme
definidos na Ctáusula 3.20.2 desta Escritura de Emissão, cuja
ocorrência resutta na apticação de Ordem de Atocação de

Recursos específica, que tem por objetivo retornar ao regime
de AmortizaÇões Programadas originatmente previsto para as

Debêntures.

Os eventos descritos no Contrato de Cessão de Créditos, cuja
ocorrência ensejará a resolução tota[ da cessão dos Direitos
Creditórios Vinculados, nos termos previstos no Contrato de

Cessão de Créditos.

Têm o significado atribuído na Ctáusuta 3.38 desta Escritura
de Emissáo.

O fator de ponderação a ser considerado para os Direitos
Creditórios Vinculados inadimptidos no cátcuto dos Ativos

Vincutados, que corresponderá a (a) 90% (noventa por cento),
para os Direitos Creditórios Vincutados vencidos e não pagos

entre 1 (um) e 15 (qujnze) dias, (b) 80% (oitenta por cento),
para os Direitos Creditórios Vincutados vencidos e não pagos

entre 16 (dezesseis) e 30 (trinta) dias, (c) 50% (cinquenta por

cento), para os Direitos Creditórios Vincutados vencidos e não

pagos entre 31 (trinta e um) e 60 (sessenta) dias, (d) 15%

(quinze por cento), para os Direitos Creditórios Vinculados

vencidos e não pagos entre 61 (sessenta e um) e 90 (noventa)

dias, e (e) 0% (zero por cento), para os Direitos Creditórios

Vincu[ados vencidos e nào pagos há mais de 90 (noventa) dias.

A prestacão de contas mensal da Cedente, na quatidade de

adminjstradora dos Cartões DMCard, aos Devedores, na

qualidade de titulares das Contas de Cartóes DMCard.
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"Fiadores"

"Fiadores PJ"

" Fianca "

"Gestão de CCB"

"Gravame"

"Índice de ArrecadaÇão em

Estabetecimentos"

Os Fiadores PF e os Fiadores PJ, quando referidos em

conj unto.

O Sr. Denis, a Sra. Patrícia, o Sr. Juan, o Sr. Wittian e a Sra.

Beatriz, quando referjdos em conjunto.

A WBBS, DMCard Cartões, a DMCard Credenciadora e a

DMCard Processamento, quando referidos em conjunto.

A fiança prestada petos Fiadores, em garantia do pagamento

das Debêntures, nos termos da Ctáusuta 3.37.1 desta
Escritura de Emissào.

As garantias das Debêntures, consubstanciadas (a) na

Atienação Fiduciária de Ações, (b) na Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios e (c) na Fiança, nos termos desta

Escritura de Emissao e dos Contratos de Garantia.

As atividades reatizadas peta DMCard Processamento,

referentes (a) à custódia das vias etetrônicas das CCB detidas
peta Emissora, correspondentes aos Direitos Creditórios CCB

cedidos à Emissora, e (b) à gestão diária dos movimentos
contábeis de (1) novas emissões de CCB, decorrentes de

operaçóes de financiamento de compras parcetadas com
juros e/ou de íinanciamento de saldos com juros pelos

Devedores, bem como (2) dos pagamentos de Faturas

reatizados petos respectivos Devedores, que se refiram à

amortização parcial ou quitaçáo do satdo de uma ou mais CCB

devidas petos respectivos devedores.

Quatquer garantia rea[, security interest, cessão ou alienação

fiduciária, penhora, arrotamento, arresto, sequestro,
penhor, hipoteca, usufruto, arrendamento, vinculação de

bens, concessão de privitégio ou preferência ou quatquer

outro ônus reat, gravame ou direito real de garantia que possa

ser constituído sobre um ativo.

O índice obtido a partir da divisão (a) do somatório de
recursos referentes a pagamentos de Direitos Creditórios
Vinculados reatizados diretamente nos Estabelecimentos
Comerciais em determinado mês, por (b) o montante total de

recursos recebidos a título de pagamento dos Direitos

Creditórios Vincutados.
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"Índices Financeiros e
Operacionais"

"lnstituicões Financeiras

Conveniadas"

"lnstrução CVM 358/02 "

" lnstrucão CVM 400/03"

" lnstruÇão CYM 476/09"

" lnstrucão CVM 583 / 16"

" lnvestimentos Permitidos"

"tPcA"

R.T .P.l

O índice obtido a partir da divisão (a) do somatório de
recursos decorrentes de pagamentos efetivamente rea[izados

dos Dirertos Creditórios Vincutados referentes a determinado
mês de referêncra, por (b) o somatório dos vatores das

Faturas emitidas no respectivo mês de referência.

Tem o significado atribuído na Ctáusuta 3.36.2 desta Escritura

de Emissão.

As Ínstituiçôes financeiras autorizadas a funcionar perante o
BACEN com quem tenham celebrado Convênio de Linha de
Crédito para Devedores DMCard.

A lnstrução da CVM n" 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
atterada.

A lnstrução da CVM n" 400, de 79 de dezembro de 2003,

conforme alterada.

A lnstrução da CVM n" 476, de 16 de janeiro de 2009,

conforme alterada.

A lnstrução da CVM n' 539, de 13 de novembro de 2013,

conforme atterada.

A lnstruçáo da CVM n" 583, de 20 de dezembro de 201ó,

conforme atterada.

Tem o significado atribuído na Ctáusu[a 3.1 1 desta Escritura

de Emissão.

O Índice Nacionat de Preços ao Consumidor Ampto, divutgado
peto lnstituto Brasiteiro de Geografia e Estatística - IBGE.

O Sr. Juan Pabto Garcia Agudo, quatificado no preâmbuto da

presente Escritura de Emissáo, na quatidade de fiador das

Debêntures.
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"Índice de Paeamentos

Mensais"

" lnstrucáo CVM 539/13"

"lnvestidores Qualificados" Os investidores quatificados, conforme definidos no artigo 9o-

B da lnstrução CVM n" 539/13.

"lnvestidores Profissionais" Os investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9-

A da lnstruÇào CVM n" 539/13.
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UCESP "

"Leqistacáo Anticorrupçáo"

" Leeislacão Socioambienta["

"Lei das Sociedades Dor

Ações"

"Lei do Mercado de

C aPitajs "

"Limite da Amortiza ao

Extraordinária Obrieatórja"

A Junta Comerciai do Estado de São Pauto.

As normas, leis, regras e regutamentos que são aplicáveis às

Partes e aos Fiadores que versam sobre atos de corrupção,
suborno ou atos lesivos à administração púbtica, incluindo,
sem limitaÇão, a Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013

conforme atterada, o Decreto n'8.420, de 18 de março de

2015, a Lei n' 9.613, de 3 de março de 1998 e a Lei n" 13.260,

de 16 de março de 201ó, conforme atteradas, e desde que

aplicáveis a U.S Foreign Corrupt Proctíces Act of 1977 IFCPA)
e o UK Bribery Act oÍ 2010 e/ou inctusão da Emissora e/ou de
quatquer das Fiadoras no Cadastro Nacional de Empresas

lnidôneas e Suspensas CEIS ou no Cadastro Naciona[ de

Empresas Punidas CNEP.

A legistação ambientat, trabalhista e previdenciária em vigor,
inctuindo à tegistaçâo que trata do combate à discriminação
de raça ou de gênero, utitização de trabatho infantiI ou em

condiçÕes anátogas às de escravo, ou de sitvícota, assédio

moral ou sexual ou proveito criminoso de prostituição, a

Potítica Nacionat do Meio Ambiente, as Resotuçóes do

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente, as normas

retativas à saúde e segurança ocupacionat, bem como as

demais tegislaçôes e regutamentações ambientais,
trabathistas e previdenciárias suptetivas, conforme aplicáveI

à condição de negócios da respectiva Parte e dos respectivos

Fiadores que seja relevante para a execução das atividades

descritas em seu objeto sociat.

A Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme

atterada.

A Lei n" 6.385. de 7 de dezembro de 1976, conforme atterada.

Tem o significado atribuído na Ctáusula 3.20.3.1 desta

Escritura de Emissào.

O MDA Móduto de Distribuição de Ativos, administrado e

operacionalizado peta B3.

As atividades desenvotvidas peta Emissora, conforme

descritas na Cláusuta 3.1 abaixo.
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"Obriqações Garantidas"

"Ordem de Atocacão de

Recursos"

"Outros Ativos Recebidos"

"Paqamente Condrcionado"

" Partes"

" Patrícia "

"Período de Atocacão"

"Período de AmortizaÇão"

"Período de Apuracão da

Amortizacão Extraordinária

Tem o significado atribuído na Ctáusuta 3.37 desta Escritura

de Emissão.

A oferta púbtica de distribuição das Debêntures, a ser

reatizada peto Coordenador Líder, com esforços restritos de

distribuiçáo, nos termos da Lei do Mercado de Capitais, da

lnstruÇão CVM 476/09 e demais leis e regutamentações
aplicáveis.

Tem o significado atribuído na C[áusuta 3.23.3 desta Escritura

de Emissáo.

Quaisquer outros eventuais ativos que venham a ser

entregues e aceitos peta Emissora em pagamento dos Direitos

Creditórios Vincutados.

A condição estabetecida na Cláusuta 3.23 desta Escritura de

Emissão, segundo a qual os pagamentos devidos aos

Debenturistas em decorrência das Debêntures estão

condicionados ao efetivo pagamento, em montante

suficiente, dos Direitos Creditórios Vincutados.

A Emissora e o Agente Fiduciário, quando referidos em

conjunto.

A Sra. Patrícia Ávita Frenket Correia, quatificada no

preâmbu[o da presente Escritura de Emissão, na qualidade de

fiadora das Debêntures.

O período em que a Emissora realizará a aquisiçáo de Direitos

Creditórios Vincutados com os recursos captados com a

integratizaÇão das Debêntures, a ser encerrado na data em

que a totatidade do vator tíquido captado no âmbito da

Emissâo seja destinada à aquisição de Direitos Creditórios

Vincu[ados, observada a Ordem de Alocação de Recursos.

O período que se jnicia após o Período de Carência, quando

passam a ser reatizados os pagamentos de Amortização

Programada das Debêntures.

Tem o significado atribuído na Ctáusula 3.20.3 desta Escritura

de Emissão.

4

,{

2

1u

Obrieatória"

74

,l

"Oferta Restrita"

(

+\

ú



P.TR

"Período de Capitatizacão"

"Período de Carência "

" Plano de DjstribuiÇão"

"Prazo de CotocaÇào"

"PreÇo de AqujsiÇão"

"Preco de lnteqralizaÇão"

"Recibo de Cessáo"

"RemuneraÇão"

Tem o significado atrÍbuído na Ctáusuta 3.'18 desta Escritura
de Emissão.

O período de carência 30 (trinta) meses contados da Data de
Emissão para início do pagamento do Vator Nominal Unitário
das Debêntures.

O ptano de distribuiÇão da Oferta Restrita, conforme
estabetecido no Contrato de Distribuiçào e descrito na

Ctáusuta 3.12.1 desta Escritura de Emissão.

O período de distribuiçáo das Debêntures no âmbito da Oferta
Restrita, previsto na Ctáusuta 3.12.7 desta Escritura de

Emissão.

O preço de aquisição dos Direitos Creditórios Vincutados

cedidos no âmbito do Contrato de Cessão de Créditos,
conforme definido pelo Agente de Garantias e especificado
em cada Termo de Cessão e/ou Recibo de Cessão.

O Preço de lntegratizaçào das Debêntures, conforme definido
na Ctáusuta 3.15. í desta Escritura de Emissão.

A razáo mínima de 140% (cento e quarenta por cento) entre
o somatório de Ativos Vincutados e o Satdo Devedor das

Debêntures, que deverá ser observada na Emissão, a todo e
quatquer momento, até o resgate integral da totatidade das

Debêntures.

Cada recibo de cessão cetebrado entre a Cedente e a

Emissora, com a interveniência e anuência da DMCard

Credenciadora, da DMCard Processamento, do Agente de

Garantias e do Agente Fiduciário, juntamente com cada

Termo de Cessão, na forma do modeto constante do Contrato

de Cessáo de Créditos, por meio do quat as Partes definem o
Preço de Aquisição apticávet à respectiva cessáo de Direitos

Creditórios e a Cedente dá quitaçáo à Emissora peto

recebimento do Preco de Aquisição.

A Remuneraçào das Debêntures, conforme definida na

Ctáusuta 3. 'l 8 desta Escritura de Emissão.
{
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"Reserva de Despesas e

Encarqos"

"Reserva de LiquidaÇáo"

"Reserva de Paqamento de

RemuneraÇão e Amortizacão
Proqramada"

"Reservas"

ate Anteci ado

A reserva a ser constituída peta Emissora, mediante retenção,
na Conta Centralizadora ou em lnvestimentos Permitidos, de

recursos em moeda corrente nacionat, nos termos previstos

na Cláusuta 3.10.5 abaixo.

Tem o significado atribuído na Cláusuta 3.20.3.2 desta
Escritura de Emissão.

Tem o slgnificado atribuído na Cláusuta 3.20.3 desta Escritura
de Emissáo.

Tem o significado atribuído na Cláusu[a 3.19 desta Escritura

de Emissào.

Tem o significado atribuído na Ctáusula 3.10.3.4 desta

Escritura de Emissão.

A Reserva de Déficit de Lastro, a Reserva de Despesas e

Encargos, a Reserva de Liquidação, a Reserva de Pagamento

de AmortizaÇão Extraordinária obrigatória, a Reserva de

Pagamento de Remuneração e Amortização Programada e a
Reserva de Repasses de Recursos Estabelecimentos

Comerciais Cedidos, quando referidas em conjunto.

Tem o significado atribuído na Ctáusuta 3.22 desta Escritura

de Emissão.

Tem o significado atribuído na Ctáusuta 3.21 desta Escritura

de Emissão.

A reuniáo de sócios da DMCard Credenciadora, realizada em

13 de abrit de 2020, que aprovou, dentre outros, a prestação

da FianÇa.

A reuniáo de sócios da DMCard Processamento reatizada em

13 de abrit de 2020, que aprovou, dentre outros, a prestação

da Fiança e a constituição da Atienaçáo Fiduciária de Ações.

Facuttativo"

"Resqate AnteciDado

0briqatório"

"RS da DMCard

Credenciadora"

"RS da DMCard
{
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"Reserva de Déficit de
Lastro"

"Reserva de Paqamento de
Amortizacão Extraordinária
Obrieatória"

" Reserva de Repasses de

Recursos Estabelecimentos
Comerciais Cedidos"

Tem o significado atribuído na Ctáusuta 3.23.5 desta Escritura

de Emissão.
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"Saldo de Cessão Aiustado"

"Saldo Devedor das

Debêntures"

"5pread"

"Termo de Cessáo"

"Ti de Com onente de

Direitos Creditórios"

A reunião de sócios da WBBS realizada em 13 de abrit de 2020
que aprovou, dentre outros, a prestação da Fiança.

O satdo agregado de montantes de Direitos Creditórios
Vincutados a serem recebidos e apropriados peta Emissora no

âmbito do Contrato de Cessão de Créditos, equivatente ao

Satdo Devedor das Debêntures.

Tem o significado atribuído na Cláusula 3.24.4 desta Escritura
de Emissão.

Tem o significado atribuído na Cláusu[a 3.18 desta Escritura

de Emissào.

A variação das taxas médias diárias dos Dl - Depósitos

lnterfinanceiros de um dia, over extra grupo, denominada

"Taxa Dl", expressa na forma percentuat ao ano, base 252

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, catcutada e
divutgada diariamente peta 83, no informativo diário
disponível na página na internet http: / /www. b3.com.br.

Cada termo de cessão dos Direitos Creditórios, cetebrado

entre a Cedente e a Emissora, com a interveniência e

anuência da DMCard Credenciadora, da DMCard

Processamento e do Agente Fiduciário, na forma do modeto

constante do Contrato de Cessáo de Créditos, por meio do

quat é formatizada a cessão de Direitos Creditórios à

Emissora, no âmbito do Contrato de Cessão de Créditos.

A ctassificação dos Direitos Creditórios utitizadas nos Arquivos

Etetrônicos de Satdos e nos cálcutos a serem reatizados pelo

Agente de Garantias, sendo:

(a) "Rotativo": Moda[idade 21 , correspondentes às operações

de financiamentos com juros da parceta não paga das Faturas

(rotativo);

(b) "À yistd": Modatidade 11, correspondentes (í) às

operações de compras que tenham sido contratadas sem

parcetamento, (2) às operaçÕes de compras que tenham sjdo

contratadas com parcelamento sem juros ou (3) a outras

operações e débitos à vista;

lcl "Parcelado Emissor": Modatidade 41 , correspondentes às

operações de (1) financiamento parcetado com juros dos
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satdos devidos petos Devedores em dia, (2) financiamento
parcetado com juros dos satdos devidos petos Devedores em
atraso, para os quais não tenha sido interrompido o envio de
Faturas e (3) financiamento de compras parceladas com
juros, realizadas com a utitização dos Cartões DMCard;

(d) "Atraso": Modatidades 22, correspondente às operaçÕes

de compra, de financiamento ou quaisquer outras operacões
que estejam em atraso;

le) "Acordos": Modatidade 51, correspondente às operações
de (í) financiamentos parcetados com juros dos satdos

devidos petos Devedores em atraso, para os quais tenha sido
interrompido o envio de Faturas (acordos);

(í) "Produtos e Serviços": Modatidade 31, correspondente a

outros débitos, retativos a produtos e serviços cobrados do
Devedor; e

(g) "Acordos em Atraso": Modalidades 52, correspondente a

operaçôes de financiamento que estejam em atraso, para os
quais tenha sido interrompido o envio de Fatura.

O valor nominal unitário de cada Debênture, que equivate a

RS 1,00 (um reat) na Data de Emissào.

O vator total da Emissão será de R§ 200.000.000,00 (duzentos

mithôes de reais) .la Data de Emissào.

Os vatores remanescentes a serem liberados à Cedente a

títuto de excesso de lastro, após a atocação dos recursos
disponíveis na Conta Centratizadora em todos os demais itens
mais prioritários previstos na Ordem de Atocação de Recursos

apticávet e desde que observado o atendimento à Razão

Mínima de Cessão e/ou a constituicão da Reserva de Déficit
de Lastro.

Tem o significado atribuído na Ctáusuta 3.38 desta Escritura
de Emissão.

A WBBS Hotding Ltda., quatificada no preâmbuto da presente
Escritura de Emissão, na quatidade de fiadora das

Debêntures.

n:"

"Vator NominaI Unitário"

"Vator Total da Emissão"

"Va[ores Remanescentes"

"Vencimento Ant o

"WBBS Hotdine"

I
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"Wittian " O Sr. Wittian Brunelti de Souza, quatificado no preâmbuto da

presente Escritura de Emissão, na qualidade de fiador das

Debêntures.

Autorizações

AutorizaÇão da Emissê:o e da Oferta Restrita: A presente Emissáo e a Oferta
Restrita são reatizadas com base na detiberação da AGE da Emissora, que aprovou os

termos e condiçôes da Emissão e da Oferta Restrita, nos termos do artigo 9", alínea "h"
do estatuto social da Emissora, e conforme o disposto no artigo 59 da Lei das-Sociedades

por Açoes.

1.7 AutorizaÇão das Garantias: Em retação:

(a) à Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, a constituiçáo dessa garantia foi

aprovada no âmbito da AGE da Emissora;

(b) à Atienaçáo Fiduciária de Açoes, a constituição dessa garantia foi aprovada:

(1) em retaçáo à DMCard Cartoes, no âmbito da AGE da DMCard Cartôes; e

(2) em relação à DMCard Processamento, no âmbito da RS da DMCard

Processamento; e

(c) à Fiança, a prestaÇão dessa garantia foi aProvada:

(1) em relação à DMCard Cartões, no âmbito da AGE da DMCard Cartões;

em retaçáo à DMCard Processamento, no âmbito da RS da DMCard

Processamento;

(2)

(3 ) em retaçáo à DMCard Credenciadora, no âmbito da RS da DMCard

Credenciadora; e

(41 em retação à WBBS, no âmbito da RS da WBBS.

1.2.1 A prestação da Fiança peto Sr. Denis e peta Sra. Patrícia, casados

entre si sob o regime de comunhão parcial de bens, é autorizada mutuamente

mediante a cetebraçáo da presente Escritura de Emissão

1.2.2 Os demais Fiadores não dependem de quatquer autorização para a

prestaÇão da Fiança.

À

1.1

ff

4

I&79

.-,1

1.

I



RJ

Requisitos

A Emissão e a oferta Restrita seráo reatizadas com observância dos seguintes requisitos:

2.1 Arauivamentos e PubticaÇoes: A ata da AGE da Emissora deverá ser

arquivada na JUCESP e publicada no Diário Oficjat do Estado de São Pauto e no jornat

"Vator Econômico", nos termos do artigo 62, lnclso I e do artigo 289 da Lei das Sociedades

por Açoes, sendo que os comprovantes dos efetivos arquivamento e pubticações da Ata de

AGE da Emíssora deverão ser disponibitizados ao Agente Fiduciário no prazo de até 5

(cinco) Dias Úteis contados do seu efetjvo arquivamento ou pubticação.

2.1.1 Adicionatmente ao disposto na Ctáusuta 2.1 acima, (a) a DMCard

Cartôes deverá reaUzar a pubticação e o arquivamento na JUCESP da AGE da

DMCard Cartões; (b) a DMCard Processamento deverá reatizar o arquivamento na

JUCESP da RS da DMCard Processamento; (c) a DMCard Credenciadora deverá

reatizar o arquivamento na JUCESP da RS da DMCard Credenciadora; e (d) a WBBS

deverá reatizar o arquivamento na JUCESP da RS da WBBS, sendo que os

comprovantes dos efetivos arquivamento e publicações deverão ser

disponibitizados ao Agente Fjduciário no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados

do seu efetivo arquivamento ou pubticação.

2.1.7 O arquivamento das atas da AGE da Emissora, da AGE da DMCard

Cartões, da RS da DMCard Processamento. da RS da DMCard Credenciadora e da RS

da WBBS, deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias contados da data em que a

JUCESP restabetecer a prestaÇão regutar dos seus serviços após a paratisação em

razão da pandemia do COVID-19, observados os termos do artigo 6", inciso ll, da

Medida Provisória n" 931 , de 30 de março de 2020.

7.7 lnscricão, averba cão e req istro da Escritura de Emissão e seus eventuais

aditamentos: Esta Escritura de Emissão deverá ser (a) inscrita na JUCESP, nos termos do

artigo 62, inciso ll, da Lei das Sociedades por Açoes, no prazo de até 10 (dez) Dias Uteis

contados da data de sua assinatura, observado, no entanto, o disposto no artigo 6", inciso

ll, da Medida Provisória no 931, de 30 de março de 2020; e (b) registrada nos competentes

Cartórios de Registro de Títutos e Documentos das cidades de Sáo Pauto, Sào José dos

Campos e Mogi das Cruzes, todas no Estado de 5áo Pauto ("Cartórios RTD"), em até 10

(dez) Dias Úteis contados da presente data.

2,2,1 Adicionatmente, os eventuais aditamentos a esta Escritura de

Emissáo deverão ser (a) averbados na JUCESP em até 1O (dez) Dias Úteis contados

da data de sua assinatura, observado, conforme apticávet, o disposto no artigo 60,

inciso ll, da Medida Provisória n" 93'Í , de 30 de março de 2020, e (b) averbados à
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margem do registro principal da Escritura de Emissão, nos Cartórios RTD, em até
10 (dez) Dias Úteis contados da data de sua assinatura.

7.2.2 Observado o disposto nas Cláusulas 2.2. e 2.2..1 acima, a Emissora

deverá enviar uma via original para o Agente Fiduciário, com cópia para o Agente

de Garantias desta Escritura de Emissão e de seus eventuais aditamentos (a)

contendo a chanceta digitat de registro e arquivamento na JUCESP, em até 2 (dois)

Dias Úteis após seu efetivo arquivamento e (b) contendo evidência do registro e/ou
averbação nos Cartórios RTD, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data
do respectivo registro e/ou averbaçáo.

L-5 Reqistro da qarantia rea[: O Contrato de Cessáo Fiduciária de Direitos

Creditórios, por meio do quat será constituída a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios,

e o Contrato de Atienação Fiduciária de Ações, por meio do qual será constituída a

Alienação Fiduciária de Ações, que constituem a garantia rea[ da presente Emissáo,

deverão ser registrados nos competentes Cartórios de Registro de Títutos e Documentos

das cidades de São Paulo e Sáo José dos Campos, ambas no Estado de São Pauto, nos prazos

previstos nos respectivos Contratos de Garantia.

2.3.1 Adicionalmente, o Contrato de Atienaçáo Fiducjária de Ações deverá

ser averbado no livro de registro de ações nominativas da Emissora, nos termos do

artigo 40 da Lei das Socjedades por Açôes, em até 5 (cinco) Dias Úteis de sua

cetebração.

2.3.7 A Emissora entregará ao Agente Fiduciário e ao Agente de Garantias

(a) uma via original registrada ou averbada dos Contratos de Garantia (e/ou de

seus aditamentos, conforme seja o caso), após a data do efetivo registro ou

averbação nos cartórios competentes, nos prazos a serem previstos nos Contratos

de Garantia e (b) uma cópia autenticada do livro de registro de aÇóes nominativas

da Emissora, evidenciando a averbação da atienação fiduciária, ao Agente de

Garantias e ao Agente Fiduciário, após a data da efetiva averbação, nos prazos a

serem previstos no Contrato de Atienaçáo Fiduciária de Ações.

7.4 Deoósito das Debêntures: As Debêntures seráo depositadas na 83'
Segmento CETIP UTVM para: (a) distribuição por meio do MDA, administrado e

operacionatizado peta 83 Segmento CETIP UTVM, sendo as distribuiÇões liquidadas

financeiramente por meio da 83 Segmento CETIP UTVM, e (b) negociação por meio do

CET|P21, administrado e operacionatizado por meio da 83 Segmento CETIP UTVM, sendo

as negociações tiquidadas e as Debêntures custodiadas etetronicamente na 83 Segmento

CETIP UTVM.
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2.4.1 Náo obstante o descrito na Cláusula 2.4 acima, as Debêntures

somente poderão ser negociadas entre lnvestidores Qualificados, nos mercados

regutamentados de vatores mobitiários depois de decorridos 90 (noventa) dias da

respectiva subscriÇão pelos lnvestidores Profissionais, nos termos dos artigos 13 e

15 da lnstrução CVM n' 476109.

7q Dispensa de reqistro na CVM: A distribui ção púbtica das Debêntures será

realizada nos termos da lnstruçâo CYM n' 476109, estando, portanto, automaticamente
dispensada do registro de distribuiçáo púbtica de que trata o artigo 19, caput, da Lei

n" 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme atterada.

Regjstro na ANBIMA: A Oferta Rest rta será registrada na ANBIMA, em ate 15

(quinze) dias da data do comunicado de encerramento da Oferta Restrita à CVM, nos

termos do artigo 16 e do artigo 18, inciso V do Código ANBllvtA de Regutação e Methores

Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Púbticas de Vatores

Mobitiários e Ofertas Públicas de Aquisiçáo de Va[ores Mobitiários.

Caracteristicas da Emissão

3.'r Objeto Sociat da Emissora: A Emissora tem por objeto social (a) a aquisição

e securitização de quaisquer direitos creditórios originados por atividades empresariais e

de títulos e vatores mobitiárjos lastreados em tais ativos; (b) a emissão e a cotocação,

privada ou junto aos mercados financeiro e de capitais, de qualquer títuto ou vator

mobitiário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites da tegistação e da

regulamentação apticáveis; (c) a reatização de negócios e a prestaçáo de serviços

relacionados às operações de securitização de crédjtos supracitadas; e (d) a reatização de

operaçóes em mercados de derivatjvos, com a funçáo de proteção de riscos de sua carteira

de créditos.

3.). Número da Emissão: A presente EÍnissão constitui a 1" (primeira) emissão

de debêntures da Emissora.

J.J Valor Totat da Emissáo: O vator totaI da Emissão e de R5 200.000.000,00

(duzentos mithoes de reais), na Data de Emissão, observada a possibitidade de distribuiçáo
parciat das Debêntures, nos termos da Ctáusuta 3.12.8 abaixo.

3.4

3.5 Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 200.000.000 (duzentos mithões)

(ü

fs ')
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de Debêntures no âmbito da Emissão.
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Número de Séries: A Emissão será reatizada em série única.
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3.6 Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia reat, com garantia

fidejussória adicional, nos termos do artigo 58, coput, da Lei das Sociedades por Açôes.

3.7 yator NominaI Unitário e Atuatizacão Monetária: As Debêntures terão Vator

Nomina[ Unitário de R§ 1,00 (um reat) na Data da Emissão.

3.7.1 As Debêntures não terão seu Vator Nominat Unitário atuatizado

monetariamente.

3.8 Data de Emissão: Para todos os efeitos Iegais, a Data de Emissáo das

Debêntures será 14 de abrit de 2020 ("Data de Emissáo").

3.9.1 Comptementarmente, os recursos obtidos por meio da Emissão serão

destinados a outros propósitos retacionados com a Emissão, conforme a Ordem de

Alocação de Recursos.

3.9.2 O Contrato dos Cartões DMCard pode ser atterado, de tempos em

tempos, pela DMCard Cartões, sem prejuízo do disposto no subitem 3.38(nn)

abaixo, sendo certo que a versão atualmente em vigor do Contrato dos CartÕes

DMCard encontra-se disponívet na página na internet da DMCard Cartões, acessívet,

na data desta Escritura de Emissão, por meio do tink

www,dmcard.com.br I controto I controto.pdÍ.

3.9.3 Os Direitos Creditórios Vincutados, para que se enquadrem no

concejto de Ativos Vincutados, deverão atender, cumutativamente, aos seguintes

Critérios de Etegibitidade, a serem veriftcados peto Agente de Garantias até a
respectiva data de sua cessáo à Emissora:

(a) as Contas de Cartões DMCard referentes aos Direitos Creditórios a serem

cedidos deverão representar a totatidade das Contas de Cartões DMCard

vincutadas ao respectivo Estabetecimento ComerciaI Cedido;

(b) o Devedor dos Direitos Creditórjos Vincutados deve ter pago, no minimo, o

valor mínimo da úttima fatura emitida para a respectiva Conta de Cartões

DMCard;
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3.9 DestinaÇáo dos Recursos: Os recursos tíquidos obtldos peta Emjssora com a

Emissão serão utitizados exctusivamente para a aquisição de Direitos Creditórios junto à
Cedente, nos termos do Contrato de Cessão de Créditos, devendo os Direitos Creditórios

adquiridos peta Emissora nos termos do Contrato de Cessão de Créditos ser vincutados à

Emissão.



(c)

(d)

(e)

(f)

(c)

(h)

(i)

(i)

n.L

os Direitos Creditórios Vincutados devem ser retatívos a Contas de CartÕes

DMCard Monitoradas pelo Agente de Garantias;

satdo devedor máximo dos Direitos Creditórios Vincutados decorrentes de
cada Conta de Cartoes DMCard não poderá ser superior a 0,05% (cinco
centesimos por cento) do total de Direitos Creditórios Vinculados;

os Direitos Creditórios Vincutados deverão estar tivres e desembaraçados de
quaÍsquer ônus, gravames ou restriçôes de quatquer natureza, e não
deverão ter sido objeto de quatquer contestaçáo judiciat, extrajudicial ou
administrativa, por parte dos respectivos Devedores, independentemente
da ategação ou mérito, que possa direta ou indiretamente comprometer sua

liquidez e certeza, conforme dectaração a ser prestada pela DMCard Cartôes
no momento da cessão à Emissora:

no caso de Direitos Creditórios Cartões, os Devedores dos referidos Direitos
Creditórios Vincutados náo poderào estar em atraso com retação a suas

obrigações perante a DMCard Cartoes ou quatquer outra obrigação perante
a Emissora, conforme informação constante no Arquivo Etetrônico de Saldos

referente ao Dia Útit imediatamente anterior à data de oferta para cessáo

à Emissora de Direitos Creditórios Cartôes;

a Data de Corte náo poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias
corridos;

os Direitos Creditórios Vincutados referentes a Contas de Cartões DMCard

retacionâdas a Estabetecimentos Comerciais que atuem no segmento de
materiais de construÇáo deveráo representar, no máximo, 3,15% (três
inteiros e quinze centesimos por cento) do totat de Direitos Creditórios
Vincutados;

os Direitos Creditórios Vincutados referentes a Contas de Cartões DMCard

retacionadas ao Estabelecimento Comerciat mais representativo não

poderão representar mais de 40% (quarenta por cento) do total de Direitos
Creditórios Vincutados;

os Direitos Creditórios Vincutados referentes a Contas de Cartões DMCard

retacionadas aos 3 (três) Estabetecimentos Comerciais mais representativos
não poderão representar mais de 55% (cinquenta e cinco por cento) do total
de Direitos Creditórios Vincutados;
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(k) os Direitos Creditórios Vinculados referentes a Contas de Cartões DMCard

retacionadas aos 5 (cinco) Estabetecimentos Comerciais mais

representativos náo poderáo representar mais de 65% (sessenta e cinco por

cento) do totat de Direitos Creditorios Vincutados; e

(t) no caso de Direitos Creditórios CCB:

(1) os Direitos Creditórios CCB devem ser devidos por Devedores que (i)
já sejam Devedores Cedidos anteriormente à aquisiçáo dos Direitos

Creditórios CCB ou (ii) no caso de cessoes simuttâneas de Direitos

Creditórios Cartões e Direitos Creditórios CCB devidos peto mesmo

Devedor, se tornem Devedores Cedidos simuttaneamente à aquisição

dos Díreitos Creditórios CCB ofertados à cessão; e

(2) o número máximo de parcetas do financiamento ou refinanciamento

das Faturas e o parcetamento de Faturas deve ser de ate 12 (doze)

meses, observado que não poderá superar, a quatquer tempo, a Data

de Vencimento da presente Emissão.

3.9.4 O não atendimento superveniente aos Critérios de Etegibitidade após

as respectivas Datas de Aquisiçáo e Pagamento não resuttará em quatquer direito

de indenização da Emissora, do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas contra a

Cedente, a DMCard Processamento e/ou a DMCard Credenciadora com retação a

eventuais Direitos Creditórios Vincutados que tenham sido regutarmente cedidos

nos termos do Contrato de Cessào de Créditos, sendo certo, no entanto, que a

totatidade dos Direitos Creditórios Vincutados, presentes e futuros, decorrentes

das respectivas Contas de Cartóes DMCard Cedidas que não tenham atendido aos

Crítérios de Etegibitidade, na forma prevista nesta Ctáusuta, náo será considerada

para fins de apuração dos Ativos Vincutados e cátculo do atendimento à Razão

Mínima de Cessão.

3.9.5 Caso os Direitos Creditórios Vincutados passem a observar os

Critérios de Etegibitidade após a sua cessáo para a Emissora, estes passarão a

integrar o conjunto de Ativos Vincutados, inctusive para fins de cálculo do

atendimento à Razão Mínima de Cessão.

3.9.6 Os Direitos Creditórios Vincutados deverão ser adquiridos durante o

Período de Atocação.

3.9.6.1 Sem prejuízo do disposto no item 3.9.6 acima, a Emissora

poderá adquirir novos Direitos Creditórios da Cedente após o encerramento
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do Período de Alocação, na hipótese de desenquadramento da Razão Mínima

de Cessáo, nos termos previstos na ctáusuta 3.10.5 abaixo.

3. 10 Direitos Creditórios Vincutados às Debêntures: Os Direitos Creditórios
Vincutados que venham a ser adqujrÍdos no âmbito da Emissão serão automaticamente
vincutados às Debêntures emitidas por meio desta Escritura de Emissâo, para fins de

amortizaçáo do Valor Nominal Unitário ou do satdo do Vator Nominal Unitário, do
pagamento da Remuneração, das Despesas, dos Encargos Moratórios e dos demais

encargos, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão.

3.10.1 A cessão dos Direitos Creditórios Vincutados para a Emissora será

realizada no âmbito do Contrato de Cessão de Créditos e será efetivada mediante
a cetebração de Termos de Cessão e Recibos de Cessão.

3.10.1.1 No ato de cada cessão de Direitos Creditórios Vincutados, a

Cedente transferirá ao Agente de Garantias uma cópia dos Documentos

Comprobatórios e dos Documentos Comptementares respectivos, sendo

certo que tais Documentos Comprobatórios e Documentos Comptementares
serão atualizados de tempos em tempos e ficarão disponíveis para acesso

do Agente de Garantias por meio de portal específico a ser disponibilizado
pela Cedente.

3.'10.2 0s Direitos Creditórios Vincutados correspondem à totalidade dos

direitos creditórios presentes e futuros detidos originatmente peta DMCard CartÕes

contra os Devedores Cedidos, decorrentes da totatidade das Contas dos Cartões
DMCard Cedidas vincutadas aos Estabetecimentos Comerciais Cedidos indicados no

Anexo I à presente Escritura de Emissáo, sendo certo que o referido Anexo I será

alterado de tempos em tempos para inctuir e/ou exctuir os Estabetecimentos
Comerciais de cujas Contas dos Cartóes DMCard Cedidas a etes vinculadas decorrem
os Direitos Creditórios Vincutados à presente Emissão, mediante a formatização de

aditamento à presente Escritura de Emissáo, nos termos da minuta constante do

Anexo ll à presente Escritura de Emissão.

3.10.2.1 Os Direitos Creditórios Vincutados inctuirão também todos e
quaisquer direitos creditórios depositados (ou a serem recebidos ou

depositados), seja a que títuto for, cuja cobrança seja feita por meio de

Boletos de Faturas e os Botetos de Repasses, independentemente de onde

se encontrarem, inctusive em trânsito ou em fase de compensação bancária.

3.10.7.2 As Contas dos Cartões DMCard vincutadas a cada

Estabetecimento Comerciat, bem como os Direitos Creditórios Vinculados

decorrentes de cada uma dessas Contas de Cartões DMCard constarão das

f
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versôes mais recentes do Arquivo Etetrônico de Cadastro e do Arquivo
Etetrônico MensaI de Pagamentos, disponibitizados periodicamente pela

DMCard Processamento ao Agente de Garantias, bem como do Arquivo
Etetrônico de Satdos, disponibitizado diariamente peta DMCard

Processamento ao Agente de Garantias.

3.10.3 Os Direitos Creditórios Vrncutados serão pagos pelos respectivos
Devedores, ou por terceiros em nome destes, desde que náo sejam partes

retacionadas à Emissora, à DMCard Cartôes ou à DMCard Processamento, (a) por

mejo de Botetos de Faturas, cujos vatores serão direcionados para a Conta

Centratizadora, ou (b) diretamente nos Estabetecimentos Comerciais Cedidos aos

quais as respectivas Contas de Cartóes DMCard Cedidas estão vinculadas, sendo

certo que os respectivos Estabetecjmentos Comerciais Cedidos realizarão o repasse

integral de tais recursos, por meio do pagamento dos Botetos de Repasses, botetos
bancários cujos vatores serão direcionados à Conta Centratizadora.

3.10.3.1 Para fins do disposto na Cláusula 3.10.3 acima, o Agente
Depositário, foi contratado para desempenhar os serviços de (a) cobrança

bancária dos Direitos Creditórios Vincutados, mediante a emissáo dos

Botetos de Faturas, nos termos dos Contratos de Cobrança Bancária, e (b)

administração da Conta Centratizadora, movimentáveis exclusivamente
mediante instruções do Agente de Garantias, nos termos do Contrato da

Conta Centralizadora.

3.10.3.2 Adicionalmente, nos têrmos do Contrato de Cobrança de

Direitos Creditórios lnadimptidos. a DMCard Cartões foi contratada peta

Emissora como Agente de Cobrança de lnadimptidos, para prestar os

serviços de cobrança dos Direitos Creditórios Vincutados inadimptidos,
devendo direcionar integralmente à Conta Centratizadora os recursos que

venham a ser recebidos no âmbito das atividades de cobranca.

3.10.3.3 Caso o pagamento de quatquer Direito Creditórjo Vjncutado
não ocorra diretamente na Conta Centralizadora, a Emissora fica
responsável por reatizar o repasse dos respectivos vatores para a Conta

Centratizadora em até 1 (um) Dia Útit, sem quatquer deducão ou desconto,
a quatquer títuto, sendo certo que a Emissora aceita a sua nomeaçào como

fiet depositária dos referidos vatores até a sua efetiva transferência para a
Conta Centratizadora, sob as penas da lei, e que deverá disponibilizar ao

Agente de Garantias todas as informações necessárias para conciliar os

vatores transferidos nos termos desta c[áusuta.
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3.10.3.4 Ainda, para fins de garantir o repasse dos vatores devidos

petos Estabelecimentos Comerciars Cedidos referentes aos pagamentos dos

Direitos Creditórios Vinculados reatizados pelos Devedores em tais

Estabetecimentos Comerciais Cedidos, será constituído pela Emissora, na

Conta Centratizadora e/ou em lnvestimentos Permitidos, a partir dos

recursos recebidos na Conta Centratizadora referentes à integratização das

Debêntures e/ou do pagamento dos Direitos Creditórios Vincutados,

enquanto não estiver em curso um Evento de Aceleração, observada a

Ordem de Atocação de Recursos apticávet, uma reserva de recursos no vator

equivalente a 1% (um por cento) do Satdo Devedor das Debêntures ("Reserva

de Reoasses de Recursos Estabetecimentos Comerciais Cedidos" ).

3.10.3.5 Os vatores integrantes da Reserva de Repasses de Recursos

Estabelecimentos Comerciais Cedidos poderão ser utitizados para o

pagamento de quaisquer vatores devidos em razão das Debêntures,

observada a Ordem de Alocaçào de Recursos apticávet.

3.10.4 O Agente de Garantias verificará em toda Data de Cátcuto se o

somatório dos Ativos Vincutados atende à Razáo Mínima de Cessáo, tendo em vista

o Satdo Devedor das Debêntures.

3.10.5 Caso o somatório dos Ativos Vincutados seja inferior à Razão Mínima

de Cessào, (a) a Emissora deverá constiturr Reserva de Déficit de Lastro, mediante

a retençáo na Conta Centratizadora e/ou em lnvestimentos Permitidos, de recursos

em moeda corrente nacional decorrentes do pagamento dos Direitos Creditórios

vincutados, em montante suficiente para o atendimento da Razão Mínima de

Cessão e (b) o Agente de Garantias deverá comunicar à Emissora, o Agente

Fiduciário e à Cedente a respeito do fato, com cópia para o Agente Fiduciário,

informando a respeito da disponibitidade de recursos na Reserva de Déficit de

Lastro, para que em ate 3 (três) Dias Úteis da data do envio da referida

comunicação, a Cedente possa realizar a cessão de novos Direitos Creditórios, nos

termos do Contrato de Cessão de Creditos e sem prejuízo do disposto nesta

Escritura de Emissáo, em quantidade minima suficiente para a recomposiçáo da

Razão Mínima de Cessão, sob pena de caracterização de um Evento de Aceteração,

nos termos do subitem 3.20.1 (b) abaixo.

3.10.5.1 Para fins da constituição da Reserva de Déficit de Lastro

prevista na ctáusuta 3.10.5(a) acima, a Emissora estará autorizada a utitizar

quaisquer vatores de titutaridade da Cedente disponíveis na Conta

Centratizadora, inclusive vatores reíerentes a Direitos Creditórios não

cedidos que tenham sido pagos com Botetos de Faturas direcionados à Conta
x
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Centratizadora ou pagos nos Estabetecimentos Comerciais Cedidos e

repassados por estes à Conta Centratizadora.

3.10.5.2 Os recursos disponíveis na Reserva de Déficit de Lastro serão

utitizados total ou parciatmente para o pagamento do Preço de Aquisiçáo

dos novos Direitos Creditórios Vincutados a serem cedidos nos termos da

ctáusuta 3.10.5(b) acima.

3.10.5.3 Caso haja recursos disponíveis na Conta Centratizadora em

excesso ao necessário para a constituição da Reserva de Déficit de Lastro,

desde que não esteja em curso nenhum Evento de Vencimento Antecipado

e/ou Evento de Aceleração, observada a Ordem de Atocaçáo de Recursos,

tais recursos serão considerados Vatores Remanescentes e poderão ser

[iberados à Cêdente a títuto de excesso de lastro.

3.'l 1 lnvestimentos Permitidos: Sem prejuízo do disposto na Ctáusuta 3.9 acima,

as Partes concordam que os recursos recebidos peta Emissora na Conta Centralizadora,

tanto a títuto de integratizaçáo das Debêntures quanto como recebimentos decorrentes

do pagamento dos Direitos Creditórios Vinculados e/ou das vendas, amortizações ou

resgates de quaisquer outros ativos financeiros de titutaridade da Emissora, desde que,

observada a Ordem de Atocação de Recursos, deverão ser apticados em (a) certificados de

depósito bancário, que possuam tiquidez diária, emitidos petos Bancos Autorizados, e/ou

(b) quotas de fundos de investimento de renda fixa administrados e/ou geridos pelos

Bancos Autorizados e/ou por sociedades integrantes de seu congtomerado financeiro, que

tenham ctassificação peta ANBIMA como "fundos simptes", "fundos referenciados Dl" ou

"fundos soberanos", cuja meta de rentabitidade seja atretada à Taxa Dl, com liquidez

diária, que invistam exctusivamente em títutos púbticos federais pós-fixados atrelados à

Taxa SELIC ou operaçóes compromissadas lastreadas em títutos púbticos federais pós-

fixados atretados à Taxa SELIC ("lnvestimentos Permitidos").

3.11.1 Para os fins do disposto na Ctáusuta 3"11 acima, serão considerados

"Bancos Autorizados" , as seguintes instituiçôes financeiras: (a) o ltaú Unibanco

S.4., (b) o Banco Bradesco S.A. , (c) o Banco Santander (Brasit) S.A. ' 
(d) o Banco do

Brasit S.A., e (e) a Caixa Econômica Federat.

5. tL Cotocacão e Procedimen to de Distribuicão: As Debêntures serão objeto de

distribuição púbtica com esforços restritos de distribuiÇão, sob o regime de methores

esforços de cotocação, com a intermediação do Coordenador Líder, nos termos da

lnstrução CVM n' 476109 e do Contrato de Distribuiçáo.

3.12.1 O Ptano de Distribuição da Oferta Restrita seguirá o procedimento

descrito na lnstruçáo CYM n" 476t09. Para tanto, o Coordenador Líder poderá

Y

v

4
{

(

39

À

l



acessar, até no máximo, 75 (setenta e cinco) lnvestidores Profissionais, sendo
possível a subscriçáo por, no máximo, 50 (cinquenta) lnvestidores Profissionais.

3.12.2 A Emissora e o Coordenador Líder não reatizaráo a busca de

investidores por meio de tojas, escritórios ou estabetecimentos abertos ao púbtico,

ou com a utitização de serviços púbticos de comunicação, como a imprensa, o
rádio, a televisão e páginas abertas ao público na rede mundiat de computadores,
nos termos da lnstruÇáo CYM n' 476109.

3.12.3 A EmÍssora obriga-se a (a) não contatar ou fornecer diretamente
informações acerca da Oferta Restrita a quatquer investidor; e (b) informar ao

Coordenador Líder, até o Dia Útit imediatamente subsequente, caso venha a ser

contatada por potenciajs investidores que venham a manifestar seu interesse na

Oferta Restrita, comprometendo-se desde já a não tomar quatquer providência em

retaçáo aos referidos potenciais lnvestidores Profissionais neste período.

3.12.4 Não existirão reservas antecrpadas, nem fixação de lotes mínimos ou

máximos, sendo que o Coordenador Líder. em conjunto com a Emissora, organizará

o Plano de Distribuição tendo como púbtico atvo lnvestidores Profissionais.

3.12.5 Não será constituído fundo de manutenÇão de tiquidez e não será

firmado contrato de estabitização de preÇos com retação às Debêntures.

3.12.6 Não haverá preferência para subscriçáo das Debêntures petos atuais

acionistas ou controtadores diretos ou indiretos da Emissora.

3.12.7 O Prazo de Cotocação das Debêntures será de até 24 (vinte e quatro)

meses, a contar da data de início da oferta Restrita.

3.12.8 Em razão do regime de methores esforços de distribuição, conforme

mencionado na Ctáusuta 3.12 acima, será admitida a distribuição parcial das

Debêntures, nos termos do artigo 5-A da lnstruçáo CVM n" 476109 e dos artigos 30

e 31 da lnstrução CVM n" 400/03, sendo que a manutenÇão da oferta Restrita não

está condicionada à subscriçáo de quatquer da quantidade mínima de Debêntures.

3.12.8.1 O investidor poderá. no ato de aceitação, condicionar sua

adesão a que haja distribuicão: (a) da totatidade das Debêntures objeto da

oferta Restrita; ou (b) de uma quantidade mínima ou proporção do totat de

Debêntures objeto da Oferta Restrita, definjda conforme critério do próprio

investidor, devendo, neste caso, indicar se, imptementando-se a condiçáo
prevista, pretende receber a totatidade das Debêntures por ele subscritas

ou quantidade equivatente à proporçáo entre o número de Debêntures
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efetivamente distribuídas e o número de Debêntures originatmente
ofertadas, presumindo-se, a fatta de manifestação, o interesse do

investidor em receber a totatidade das Debêntures por ete subscritas.

3.12.8.3 Caso ocorra a distribuiÇão parcial aqui referida, as

Debêntures que não íorem efetivamente subscritas durante o Prazo de
Cotocação serão cancetadas peta Emissora, por meio de aditamento à
presente Escritura de Emissão, cuja cópia deverá ser apresentada à 83.

3.12.9 No ato de subscricão e integratizacão das Debêntures, os

lnvestidores Profissionais assinarão, atém da dectaracão prestada nos termos do

Anexo 9-A da lnstrução CVM n' 539/ 1 3, conforme apticávet, dectaração atestando,
dentre outras questões, estarem cientes de que (a) a Oferta Restrita não foi
registrada perante a CVM; (b) as Debêntures estão sujeitas a restrições de

negociaçáo previstas na regutamentaÇáo apticávet e nesta Escritura de Emissão; (c)

efetuaram sua própria aná[ise com relacáo à capacidade de pagamento da Emissora

e sobre a constituição, suficiência e exequibltidade das Garantias; e (d) o

Coordenador Líder não prestou quatquer garantia com retação à Emissão e à Oferta
Restrita.

3.12.10 O Coordenador Líder não se responsabitizará peto satdo de

Debêntures não cotocado no âmbito da Oferta Restrita.

Forma e Comprovaçáo de Titutaridade das Debêntures: As Debêntures serào

nominativas e escriturais, sem a emissão de cautetas ou certificados, e não serão

conversíveis em ações da Emissora.

3-13.1 A negociacão das Debêntures deverá ocorrer por meio do CETIP21,

observados os procedimentos adotados peta 83 - Segmento CETIP UTVM.
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3.12.8.2 Na hipótese de não ser verificada a condição estiputada pelo
investidor, nos termos da Ctáusuta 3.12.8.1 acima, se o investidor já tiver
eíetuado o pagamento do Preço de lntegratizacão, referido Preço de
lntegratizaÇão será devotvido, com seu consequente cancelamento, sem
juros ou correção monetária, sem reembotso e com dedução dos vatores
retativos aos tributos incidentes, se existentes (sendo que, com base na

tegis[ação vigente nesta data, não há incidência de tributos), e aos encargos
incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data
em que tenha sido verificado o não implemento da condiçáo, observados os

procedimentos da 83 com relaçáo às Debêntures que estejam custodiadas
etetronicamente na 83.
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3.13.2 Para todos os fins e efeitos tegais, a titutaridade das Debêntures será

comprovada peto extrato da conta das Debêntures emitido peto Escriturador.

Adicionatmente, será reconhecido como comprovante de titutaridade das

Debêntures extrato em nome do Debenturjsta expedido peta 83 - Segmento CETIP

UTVM, para as Debêntures ati custodiadas etetronicamente.

3.14 Datas de Paqamento: Os pagamentos de Amortização Programada, de

Remuneraçáo, de Amortização Extraordinária Obrigatória e de Resgate Antec'ipado

Obrigatório devidos peta Emissora em decorrência das Debêntures serão reatizados nas

datas previstas no cronograma de pagamentos constante do Anexo lll à presente Escritura

de Emissão ( "Datas de Paqamento" ).

3.1 5 Prazo, Preco e Forma de Subscricão e lnteeratizacão: As Debêntures serão

subscritas mediante assinatura, peto Debenturista, do respectivo Botetim de Subscriçào.

3.15.1 As Debêntures serão integratizadas à vista, em moeda corrente

nacionat, no ato da subscriçáo, peto seu Vator Nominal Unitário, sendo que, caso

ocorra a integratizaçáo das Debêntures em mais de uma data, o preço de subscrição

para as respectivas Debêntures que foram integralizadas após a Data da 1a

lntegratização será o Vator Nominat Unitário acrescido da Remuneração, catculada

pro rato temporís a partir da Data da 1" lntegratizaçáo ate a respectiva data de

integratização ("PreÇo de lnteqra[izacão" ).

3.15.2 Os vatores recebidos peta Emissora a títuto de integratizações das

Debêntures serão depositados na Conta Centratizadora.
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3.14.1 O pagamento da Amortizaçáo Programada ocorrerá mensatmente,

após o Período de Carência, nas Datas de Pagamento que ocorrerem a partir do

mês de novembro de 7022, conforme cronograma de pagamentos constante do

Anexo lll à presente Escritura de Emissão, sendo o primeiro pagamento em 14 de

novembro de 2022 e o úttimo, na Data de Vencimento ("Datas de Paqamento da

AmortizaÇão Proqramada").

3.14.7 O pagamento da Remuneração ocorrerá conÍorme cronograma de

pagamentos constante do Anexo lll à presente Escritura de Emissão, sendo (a)

durante o Período de Carência, trimestratmente, a partir da Data de Emissão,

sendo devidos nas Datas de Pagamento dos meses de janeiro, abrit, jutho e outubro

de cada ano, sendo o primeiro pagamento em '13 de jutho de 2020 e o Úttimo em

14 de outubro de 2022 ("Datas de Paqamento de RemuneraÇáo - Período de

Carência") e (b) durante o Período de Amortização, mensatmente, nas Datas de

Pagamento, sendo o primeiro em 14 de novembro de 2022 e o úttimo, na Data de

Vencimento ("Datas de Paeamento de Remuneração - Período de AmortizaÇáo").

À



3.16 Prazo de Vigência e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de

vigência de 60 (sessenta) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em
14 de abril de 2025 ("Data de Vencimento").

3.17 Amortizacáo Proqramada: O satdo do Vator NominaI Unitário das Debêntures
será objeto de Amortizacoes Programadas, em 30 (trinta) parcetas mensais, a partir do
início do Período de Amortização, sendo a primeira parceta da Amortizaçáo Programada

devida em 14 de novembro de 7077, e a úttima, na Data de Vencimento, sem prejuízo das
hipóteses de Amortização Extraordinária Obrigatória e Resgate Antecipado Obrigatório.

3.17.1 A Amortizaçáo Programada do satdo do Vator Nominal Unitário das

Debêntures será reatizada em cada uma das Datas de Pagamento apticáveis, de
acordo com as taxas de amortização (TAi) previstas no cronograma de pagamentos

constante do Anexo lll à presente Escritura de Emissão.

3.1 8 Remunerac1o das Debêntures: A Remuner acão das Debêntures contemptará
juros remuneratórios correspondentes à variação acumutada de 'Í00,00% (cem por cento)
da Taxa Dl, acrescida de uma sobretaxa de 5,50% (cinco inteiros e cinquenta centésimos
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Spread"), incidentes
sobre o Vator Nominal Unitário ou satdo do Vator Nominal Unitário das Debêntures,
conforme o caso, e catculados de forma exponenciaI e cumutativa utitizando-se o critério
pro rato temporís por Dias Úteis decorridos, desde a Data da 'Í" lntegratizacão de

Debêntures ou a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, o que tiver
ocorrido por úttimo (inc(usive), até a data do seu efetivo pagamento (exclusive) ("Período

de CapjtatizaÇão" ), de acordo com a fórmuta abaixo.

O cátcuto da Remuneração das Debêntures obedecerá à seguinte

J = VNe x (FatorJuros - 1)

onde:

J = valor unitário da Remuneração das Debêntures ao finat do Período de

Capitatizacáo, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNe = Vator Nominal Unitário ou satdo do Valor Nominat Unitário das Debêntures,
conforme o caso, informado/catcutado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento; x
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FatorJuros = fator de juros composto peto parâmetro de flutuação acrescido de
spreod (sobretaxa), calcutado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,
apurado da seguinte forma:

FatorJuros = (FatorDl x FatorSpread)

onde:

FotorDl = produtório da Taxa Dl, da data do início de cada Período de

Capitatização, inctusive, até a data de cátcuto, exctusive, calcutado com 8 (oito)
casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Ftt torDI - II tr + (rDr *)l
Á-l

onde:

n = número total de Taxas Dl consideradas, sendo "n" um número inteiroi

k = número de ordem das Taxas Dl, variando de "1 " até "n";

fDlk = Taxa Dl, de ordem "k", expressa ao dia, calcutada com 8 (oito) casas

decimais, com arredondamento, apurada da seguinte forma:

DI*
-t-

100

l:l

onde:

D/k = Taxa Dl, de ordem "k", divutgada peta 83 S.A. Brasil, Botsa, Balcão, utitizada
com 2 (duas) casas decimais;

FotorSpread = Spread, ca[cutado com 9 (nove) casas decimais, com

arredondamento, apurado da seguinte forma:

TDlr =

l'ulorSprcud =
tlrr t"! ,r 

1
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Spread = sobretaxa indicada na Cláusuta 3.18 acima; e

n = número de Dias Úteis do Período de Capitatização, sendo "n" um número inteiro;

3.18.1.1 Para fins de cátculo da Remuneração das Debêntures:

(a) o fator resuttante da expressão ('l + TDlr) é considerado com 16

(dezesseis) casas decimais, sem arredondamento.

(b) efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDlk), sendo que a
cada fator diário acumulado, trunca-se o resuttado com íó
(dezesseis) casas decimais. sem arredondamento, apticando-se o
próximo fator diário, e assim por diante até o úttimo considerado.

(c) estando os fatores acumulados, considera-se o fator resuttante
"Fator Dl" com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.

(d) o fator resultante da expressão (FatorDl x Fatorspread) é

considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento.

(e) a Taxa Dl deverá ser utitizada considerando idêntico número de

casas decimais divutgado peta B3 S.A. Brasit, Bolsa, Balcão, salvo
quando expressamente indicado de outra forma.

(f) (1) para o 1" (primeiro) Período de Capitatização, considerar-se-á o

intervato de tempo que se injcia na Data da 1' lntegratização
(inctusive) e termina na 'lu (primeira) Data de Pagamento de

Remuneração (exctusive); e (2) para os demajs Períodos de

Capitatização, considerar-se-á o intervalo de tempo que se inicia na

Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior
(inctusive) e termina na Data de Pagamento de Remuneração do

respectivo período (exctusive), sendo certo que cada Período de

CapÍtatizaçáo sucede o anterior sem sotução de continuidade, até a
Data de Vencimento ou a data de resgate antecipado integral das

Debêntures, conforme o caso.

3.18.2 Observado o disposto nas Cláusutas 3.18.3, 3.18.4 e 3.18.5 abaixo,

se, a quatquer tempo durante a vigência das Debêntures, não houver a divutgaçáo

da Taxa Dl, será apticada a última Taxa Dl disponívet, até o momento, para o
cálcuto da Remuneração das Debêntures, não sendo devidas quaisquer

À
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compensaçóes entre a Emissora e os Debenturistas quando da divutgação posterior

da Taxa Dl que seria apticávet.

3.18.3 Caso a Taxa Dl deixe de ser divutgada por prazo superior a 10 (dez)

Dias Úteis seguidos, seja extinta ou haja a impossibitidade tegat de apticação da

Taxa Dl para o cátcuto da Remuneraçào das Debêntures, será convocada a

Assembteia Geral de Debenturistas pelo Agente Fiduciário, nos termos desta

Escritura de Emissão, a qual terá como objeto a deliberação petos Debenturistas,
de comum acordo com a Emissora e com os Fiadores, acerca do novo parâmetro de

Remuneração das Debêntures, parâmetro este que deverá buscar preservar o valor
real e os mesmos níveis da Remuneração das Debêntures verificados durante a

utitização da Taxa Dl. Até que a Assembleia Geral de Debenturistas defina o novo
parâmetro de Remuneração das Debêntures, ou que ocorra a hipótese prevista na

Ctáusula 3.18.5 abaixo, o cálcuto da Remuneração das Debêntures será feito com

base na úttima Taxa Dl divutgada, nos termos da Ctáusuta 3.18.2 acima.

3.'18.4 Caso a Assembteia Gerat de Debenturistas náo detibere, de comum

acordo com a Emissora, sobre o novo parâmetro de Remuneraçáo das Debêntures,

inctusive em razáo das referidas assembteias não serem instaladas e/ou de náo

terem obtido detiberaçáo por fatta de quórum em primeira e segunda convocação,

a Emissora se obriga, a resgatar a totatidade das Debêntures, com seu consequente

cancelamento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da realização da

Assembteia Geral de Debenturjstas prevista acima ou da data em que a Assembteia

Geral de Debenturistas prevista acima deveria ter ocorrido ou na Data de

Vencimento das Debêntures, o que ocorrer primeiro, peto Vator Nominal Unitário
ou peto satdo do Valor NominaI Unitário das Debêntures, acrescido da

Remuneração.

3.18.5 Caso a Taxa DI votte a ser divutgada antes da reatizaçáo da

Assembleia Geral de Debenturistas, referidas na Ctáusuta 3.18.3 acima, tais

assembteias não serão mais reatizadas e a nova Taxa Dl divutgada deverá ser

utitizada para o cátcuto da Remuneração das Debêntures, desde o dia em que a
Taxa Dl vottou a ser divutgada. Neste cenário, o cálculo da Remuneração das

Debêntures até o dia em que a nova Taxa Dl for divutgada será feito com base na

úttima Taxa Dl divutgada.

3.19 Reservo de Poqament o de Remuneroç oo e Amortizocõo Proqramodo: A

Emissora deverá constituir reserva para pagamento da próxima parcela de Remuneraçáo

e de AmortizaÇão Programada, de modo que mantenha na Conta Centralizadora e/ou
investidos em lnvestimentos Permitidos, recursos em montante suficiente para (a) até o

primeiro mês imediatamente anterior ao término do Período de Carência (inclusive), o

pagamento de 100% (cem por cento) da próxima parcela de Remuneraçáo; e (b) a partir

r
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do primeiro mês imediatamente anterior ao término do Período de Carência (exctusive),
o pagamento de '100% (cem por cento) da próxima parceta de Remuneraçào e de 100%
(cem por cento) da próxima parceta de Amortizacào Programada ( "Reserva de Paqamento
de Remuneracão e Amortizacão Proqramada" ).

3.20 Amortizacão Extraordinóri o Obri sotório das Debêntures'. O Vator Nominat
Unitário ou satdo do Vator Nominat Unitário das Debêntures, conforme o caso, deverá ser
amortizado extraordinariamente peta Emlssora ( "Amortizacão Extraordinária
Obriqatória"), mensatmente, nas Datas de Pagamento, observado o timite de 98% (noventa
e oÍto por cento) do Va[or NominaI Unitário inicial das Debêntures ( "Limite da Amortizacão
Extraordinária Obrieatória" ), (a) caso seja verificado um Evento de Aceteração e até que
seja verificado o Evento de Desaceteraçáo correspondente, no vator totat disponívet na
Reserva de Pagamento de Amortização Extraordjnária Obrigatória, nos termos do item
3.20.3 abaixo, ou (b) caso seja reatizada a recompra parcial votuntária de Direitos
Creditórios Vincutados peta Cedente, nos termos do Contrato de Cessáo de Créditos.

3.20.1 Sem prejuízo da eventual caracterização como Evento de
Vencimento Antecipado, serão considerados Eventos de Aceleração:

(a) caso a nota atribuída às Debêntures peta Agência de Rating seja reduzida
para uma ctassificaçáo de risco igual ou inferior a BB(bra);

(b) caso seja verificado o desenquad ramento em retaçào à Razáo Mínima de
Cessão;

(c) caso ocorra (í ) proposta peta Emissora, peta DMCard Cartoes, peta DMCard

Processamento e/ou pela WBBS, a quatquer credor ou ctasse de credores de
ptano de recuperaçáo judicial ou extrajudiciat, independentemente de ter
sido requerida ou obtida homotogação judiciaI do referido plano; ou (2)
requerimento pela Emissora e/ou petas Fiadoras PJ, de recuperação
judiciat, independentemente de deferimento do processamento da
recuperação ou de sua concessão pe[o juiz competente;

(d) caso o votume de recursos recebidos em decorrência do pagamento dos
Direitos Creditórios Vincutados em determinado mês seja insuficiente para

o pagamento das parcetas devidas a títuto de pagamento de Remuneração
e/ou pagamento de Amortização Programada no referido mês e não haja
recursos suficientes para a realização de tais pagamentos na Reserva de
Pagamento de Remuneração e Amortização Programada;

na hipótese de inadimptemento peta Emissora e/ou petas Fiadoras PJ de
quatquer dívida ou obrigação, inctuindo de natureza tributária e/ou fiscal
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em vator, individuat ou agregado, iguaI ou superior ao montante equivatente
a 25% (vinte e cinco por centor do patrimônio tíquido da respectiva
devedora, não sanada em ate 5 tcinco) Dias Úteis contados da data do
inadimptemento, satvo quando esteja comprovadamente discutindo o

referido cumprimento, de boa-fé, nas esferas administrativa e/ou judiciat;

(0 na hipótese de o percentuat de Direitos Creditórios Vinculados vincendos
considerados para fins de cátcuto dos Ativos Vincutados representar
montante Ínferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de Direitos
Creditórios Vincutados;

ío\ na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios Vincutados vencidos
entre 30 e 60 dias considerados para fins de cátcuto dos Ativos Vincutados
representar montante superior a 6% (seis por cento) do totaI de Direitos
Creditórios Vincutados;

(h) na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios Vincutados vencidos
entre 61 e 90 dias considerados para fins de cátcuto dos Ativos Vincutados
representar montante superior a 5,5% (cinco inteiros e cinco decimos por
cento) do total de Direitos Creditórios Vincu[ados;

(i) na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios Vincutados vencidos

entre 91 e 120 dias considerados para fins de cátcuto dos Ativos Vincutados
representar montante superior a 5% (cinco por cento) do totaI de Direitos
Creditórios Vinculados;

(i) na hipótese de o percentuat de Direitos Creditórios Vincutados vencidos

entre '121 e 150 dias considerados para fins de cátcuto dos Ativos Vincutados
representar montante superior a 4,25% (quatro inteiros e vinte e cjnco
centesimos por cento) do totat de Direitos Creditórios Vinculados;

(k) na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios Vinculados vencidos

entre 1 51 e 180 dias considerados para fins de cátculo dos Ativos Vinculados

representar montante superior a 3,75% (três inteiros e setenta e cinco
centésimos por cento) do totaI de Direitos Creditórios Vincutados;

(t) caso o índice de Arrecadação em Estabetecimentos em determinado mês

seja superior a 80% (oitenta por cento); e

(m) caso o índice de Pagamentos Mensais em determinado mês seja inferior a

40% (quarenta por cento).

b
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3.70.7 Seráo considerados Eventos de Desaceteração das Debêntures:

(a) na hipótese de ocorrência do Evento de Aceteração identificado no subitem
3.20.1(a) acima, caso haja rectassrficação da nota atribuída às Debêntures
pela Agência de Rating, de modo que tat nota votte a ser superior a BB(bra);

(b) na hipótese de ocorrência do Evento de Aceteração identificado no subitem
3.20.1(b) acima, caso a Cedente reatize a cessão de novos Direitos
Creditórios Vincutados em montante suficiente para o reenquadramento em
retação à Razão Mínima de Cessão, sendo que a Emissora poderá utitizar-se
desse procedimento por, no máximo, 3 (três) vezes, de forma consecutiva
e/ou atternada, dentro de um prazo de 2 (dois) anos;

(c) na hipótese de ocorrência do Evento de Aceleração identificado no subitem
3.20.1(d) acima, caso o votume de recursos recebidos em decorrência do
pagamento dos Direitos Creditórios Vincutados em determinado mês seja
suficiente para o pagamento de todas as parcetas devidas a títuto de
pagamento de Remuneraçào e/ou pagamento de AmortizaÇão Programada

em aberto e com vencimento no referido mês, bem como para a

recomposição da Reserva de Pagamento de Remuneração e Amortização
Programada, sendo que a Emissora poderá utitizar-se desse procedimento
por, no máximo, 3 (três) vezes, de forma consecutiva e/ou atternada,
dentro de um prazo de 2 (dois) anos;

(d) na hipótese de ocorrência do Evento de Aceteração identificado no subitem
3.20.1(f) acima, caso o percentual de Direitos Creditórios Vincutados

vincendos considerados para fins de cátcuto dos Ativos Vincutados venha

representar montante superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total
de Direitos Creditórios Vincutados;

(e) na hipótese de ocorrência do Evento de Aceteração indicado no subitem
3.20.1(g) acima, caso o percentual de Direitos Creditórios Vincutados

vencidos entre 30 e 60 dias considerados para fins de cálculo dos Ativos
Vincutados votte a representar montante igual ou inferior a ó% (seis por

cento) do total de Direitos Creditórios Vincutados;

(f) na hipótese de ocorrência do Evento de Aceteração indicado no subitem
3.20.1(h) acima na hipótese de o percentuaI de Direitos Creditórios
Vinculados vencidos entre 61 e 90 dias considerados para fins de cátculo dos

Ativos Vincutados volte a representar montante igual ou iníerior a 5,5%

(cinco inteiros e cinco décimos por cento) do totaI de Direitos Creditórios
Vincutados;
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(s) na hipótese de ocorrência do Evento de Aceteraçáo indicado no subitem
3.20.1(i) acima na hipótese de o percentuat de Direitos Creditórios
Vincutados vencidos entre 91 e 120 dias considerados para fins de cálcuto
dos Ativos Vinculados votte a representar montante igual ou inferior a 5%

(cinco por cento) do total de Direitos Creditórios Vincutados;

(h) na hipótese de ocorrência do Evento de Aceteração indicado no subitem
3.20.1(j) acima na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios
Vincutados vencidos entre 12'l e 150 dias considerados para fins de cátculo
dos Ativos Vincutados votte a representar montante igual ou inferior a 4,25%
(quatro inteiros e vinte e cinco centesimos por cento) do total de Direitos
Creditórios Vinculados;

(i) na hipótese de ocorrência do Evento de Aceleraçáo indicado no subitem
3.20.1(k) acima na hipótese de o percentual de Direitos Creditórios
Vincutados vencidos entre 151 e 180 dias considerados para fins de cátculo
dos Ativos Vincu[ados votte a representar montante igual ou inferior a 3,75%

(três inteiros e setenta e cinco centesimos por cento) do total de Direitos
Creditórios Vincutados;

U) na hipótese de ocorrência do Evento de Aceteração indicado no subitem
3.20.1(t) acima, caso o Índice de Arrecadação em Estabetecimentos em

determinado mês volte a ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento); e

(k) na hipótese de ocorrência do Evento de Aceteraçáo indicado no subitem
3.20.1(m) acima, caso o índice de Pagamentos Mensais em determinado mês

votte a ser superior a 45% (quarenta e cinco por cento).

3.20,2.1 Caso seja verificado um novo Evento de Aceteração após a
verificaçáo, peta 3" (terceira) vez de qualquer dos Eventos de

Desaceteração acima (considerados em conjunto e independentemente de

o mesmo Evento de Desaceteraçáo ser verificado mais de 1 vez, de forma

consecutiva ou atternada), os Eventos de Desaceteraçào acima descritos náo

produzirão mais efeitos e não serão mais considerados, de modo que seráo

reaIizadas as AmortizaçÕes Extraordinárias Obrigatórias das Debêntures na

forma prevista na Ctáusuta 3.20 acima, até o resgate antecipado integrat da

totatidade das Debêntures.
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3.20.3 A Emissora deverá constjtuir reserva para pagamento da

Amortização Extraordinária Obrigatória, mediante retenção e apticação em

lnvestimentos Permitidos ("Reserva de Paqamento de AmortizaÇáo Extraordinária
*(
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3.20.3.1 A Reserva de Pagamento de Amortização Extraordinária
Obrigatória, em quatquer caso, estará limitada ao Limite da AmortizaÇão
Extraordinária Obrigatória.

3.20.3.2 Caso o montante de recursos recebidos na Conta
Centralizadora em decorrêncÍa do pagamento dos Direjtos Creditórios
Vincutados durante o Período de Apuração da Amortização Extraordinária
Obrigatória, após deduzidos os vatores referentes aos itens mais prioritários
da Ordem de Atocação de Recursos. observado o disposto na Ctáusuta 3.20.3
acima, seja superior ao Limite da Amortização Extraordinária obrigatória e

inferiores ao montante necessário para reatização do Resgate Antecipado
Obrigatório das Debêntures, os recursos excedentes à Reserva de
Pagamento de Amortização Extraordinária, limitados a 2% (dois por cento)
do Va[or Nominal Unitário inicial das Debêntures, deverão ser apticados em
lnvestimentos Permitidos e compor a reserya para o resgate das Debêntures
("Reserva de Liquidaçáo").

3.70.4 A Amortizacão Extraordinária Obrigatória das Debêntures deverá ser
precedida de comunicação, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis
contados da data em que será reatizada a Amortização Extraordinária Obrigatória,
aos Debenturistas, ao Agente Fiduciário e à 83 Segmento CETIP UryM, e, caso as

Debêntures estejam custodiadas etetronicamente na 83 Segmento CETIP UTVM,

deverão ser observados os procedimentos adotados peta 83 Segmento CETIP

UTVM, e, caso não estejam custodiadas etetronicamente na 83, observados os

procedimentos do Escriturador.

3.20.4.1 O Agente Fiduciário deverá informar por e-mail a todos os

Debenturistas em até 'l (um) Dia Útjt da data de recebimento de

comunicação neste sentido, informaÇões sobre a realização da Amortizaçáo
Extraordinária Obrigatória das Debêntures.

e)
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Obriqatória"), (a) no caso de ocorrência de um Evento de Aceteração, de vator
equivatente à totatidade dos recursos recebidos na Conta Centratizadora em

decorrência do pagamento dos Direitos Creditórios Vincutados, após deduzidos os

vatores referentes aos itens mais prioritários da Ordem de Atocação de Recursos,

desde (1) a data de ocorrência do Evento de Aceteração que deu causa à

Amortização Extraordinária Obrigatória ou o 3o (terceiro) Dia Útit anterior à úttima
Data de Pagamento, o que tiver ocorrjdo por úttimo, ate (2) o 3" (terceiro) Dia Útit
anterior à próxima Data de Pagamento ("Período de ADuracão da AmortizaÇão
Extraordinária Obriqatória") e (b) no caso de ocorrência de recompra parcia[
votuntária dos Direitos Creditórios VincuIados peta Cedente, no vator totaI recebido
peta Emissora com a referida recompra.
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3.20.5 Na hipótese de AmortizaÇáo Extraordinária Obrigatória das

Debêntures decorrente da recompra parcial voluntária de Direitos Creditórios
Vincutados peta Cedente, o vator da Amortjzação Extraordinária Obrigatória deverá
ser catcutado com base no disposto na ctáusula 3.22.1 abaixo.

3.21 Ressate AntecíDodo Obriqatório dos Debêntures: O Vator Nominal Unitário
ou o satdo do Vator Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração e dos

eventuais Encargos Moratórjos incidentes, deverá ser integratmente resgatado pela

Emissora e/ou petos Fiadores, com o consequente cancelamento da totalidade das

Debêntures ("Resqate Antecipado Obrieatório"), (a) na Data de Pagamento em que o
montante total de recursos disponíveis na Conta Centralizadora e/ou nos lnvestimentos
Permitidos para pagamento das Debêntures, observada a Ordem de Alocação de Recursos

apticável à época, seja suficiente para o resgate integral de todas as Debêntures; e/ou
(b) caso, na hipótese de ausência de divutgação, extinção ou impossibilidade tegal de
apticação da Taxa Dl para o cálcuto de Remuneração das Debêntures, a Assembleia Gerat

de Debenturistas não seja reatizada ou não detibere, de comum acordo com a Emissora,

sobre o novo parâmetro de Remuneraçáo das Debêntures, nos termos da Ctáusuta 3.18.4
acima.

3.21.1 O Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures (a) deverá ser
precedido de comunicação, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis

contados da data em que será realizado o Resgate Antecipado Obrigatório das

Debêntures, aos Debenturistas, ao Agente Fiduciário e à 83 - Segmento CETIP

UTVM, e (b) caso as Debêntures estejam custodiadas etetronicamente na 83,

deverá ser realizado em observância aos procedimentos adotados peta 83 -

Segmento CETIP UWM e, caso não estejam custodiadas etetronicamente na 83,

observados os procedimentos do Escriturador.

3.21.1.1 O Agente Fiduciário deverá informar por e-mail a todos os

Debenturistas em até 1 (um) Dia Útit da data de recebimento de

comunicação neste sentido, informaçôes sobre a realização do Resgate

Antecipado Obrigatório das Debêntures.

3.77 Resqate Antecipado Facuttativo: A !missora poderá, a seu exctusivo critério
e a quatquer tempo, reatizar o resgate antecipado facultativo da totalidade das

Debêntures, com seu consequente cancetamento, devendo, para tanto, comunicar o

Agente Fiduciário, os Debenturistas, o Banco Liquidante e a 83 Segmento CETIP UTVM,

por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do resgate ("Resqate

v
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3.22.1 Caso a Emissora reatize o Resgate Antecipado FacuttatÍvo das

Debêntures, com seu consequente cancetamento, o vator a ser pago para cada
Debênture deverá ser catcutado da seguinte forma:

RAF = ILo Amortizaçào Programadai
-L §n!!i

(1+Tâxa DIi)rs,
?!i

(1+Taxa Dl t) 2s,

Remuneraçàoi

Sendo:

RÁF: o valor a ser pago por cada Debênture a títuto de Resgate Antecipado
Facultativo;

Amortizoção Progromoda;: conforme defjnido no item 3. 17, para cada Debênture,
onde "i" representa a ordem de pagamento da respectiva AmortizaÇão
Programada, sendo "0" o próximo pagamento, e "n" o úttimo pagamento;

Remuneraçãot: conforme definido no item 3.18, para cada Debênture, onde "i"
representa a ordem de pagamento da respectiva Remuneração das Debêntures
sendo "0" o próximo pagamento, e "n" o úttimo pagamento;

Toxd Dli: a Taxa Dl futura, da data do cátcuto até a data do pagamento "i", sendo
tat taxa obtida da 83 peto site www.calculadororendofixa.com.br, opção
Debênture ("Título": debênture / "Dato": data do pagamento do Resgate

Antecipado Facuttativo / "Quantidode": quantidade de Debêntures sendo pagas /
"Colcular": PU a 100% do CDI ou CDI + 0%), sendo certo que o resuttado será o
campo "Taxa" dividido por 100; e

DUi: o número de Dias Úteis entre a data do pagamento da Debênture e a data do
respectívo pagamento " i".

3.23 Pa mento Condicionado e Ordem de Atoca áo dos Recursos: Os

pagamentos devidos pela Emissora referentes à Remuneração, à Amortização Programada,

à Amortização Extraordinária Obrigatória e ao Resgate Antecipado Obrigatório, e demais

vatores devidos peta Emissora aos Debenturistas no âmbito da presente Emissão, estão

condicionados ao efetivo pagamento, petos respectivos Devedores Cedidos, em montante

suficiente, dos Direitos Creditórios Vincutados ("Paqamento Condicionado").

3.23.1 Fica estabetecido que os recursos disponíveis na Conta

Centratizadora e/ou nos lnvestimentos Permitidos, assim como os eventuais
recursos disponíveis na Reserva de Liquidação, nos termos da Ctáusuta 1.20.3.2
acima, também poderão ser utitizados para a reatização dos pagamentos devidos
pela Emissora aos Debenturistas conforme listados na Ctáusula 3.23 acima.
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3.23.3 Fica estabelecido nesta Escritura de Emissão, e portanto desde já
autorizado, peta Emissora e pelo Agente Fiduciário, atuando em benefício dos
Debenturistas, de forma expressa, irrevogável e irretratável que, a partir da Data
da '1" lntegratização de Debêntures ate a Data de Vencimento, sempre preservada
a manutenção da boa ordem das funçÕes inerentes ao Objeto Social da Emissora e
os direitos, as garantias e as prerrogativas dos Debenturistas, os recursos
disponíveis detidos peta Emissora retacionados a esta Emissão, inctuindo, sem
timitação, (a) os recursos obtidos por meio da Emissão, (b) os recursos decorrentes
do pagamento dos Direitos Creditórios Vincutados, (c) os recursos de recebimentos
e desinvestimentos referentes aos lnvestimentos Permitidos, (d) os eventuais
recursos disponíveis na Reserva de Deficit de Lastro, na Reserva de Liquidação, na

Reserva de Pagamento de Remuneração e AmortizaÇão Programada, na Reserva de
Pagamento de Amortização Extraordinária Obrigatória, na Reserva de Despesas e
Encargos e/ou na Reserva de Repasses de Recursos Estabelecimentos Comerciais
Cedidos, e (e) quaisquer outros recursos de titutarÍdade da Cedente recebidos ou
aportados por esta na Conta Centratizadora, sejam atocados na seguinte ordem de
atocaÇão dos recursos ("Ordem de Aloca ão de Recursos ,,):

3.23.3.1 Enquanto não for verificada a ocorrência de um Evento de
AceleraÇáo ou após a verificaçáo do Evento de Desaceteração
correspondente, quando se tratar de datas que náo sejam Datas de
Pagamento, conforme apticávet:

(a) pagamento das Despesas;

(b) composição e/ou recomposicão de Reserva de Despesas e Encargos;

(c) aquisiçáo de Direitos Creditórios Vincutados, durante a vigência do
Período de Atocaçáo ou na hipótese prevista na ctáusuta 3.'10.5

acima;

(d) composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de
Remuneração e Amortização Programada;

composição e/ou recomposicão da Reserva de Repasses de Recursos

Estabetecimentos Comerciais Cedidos; (

l
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3.73.2 O Pagamento Condicionado acima previsto não desobriga, em
qualquer hipótese, os Fiadores de honrar com o pagamento das Debêntures em
razão da FianÇa aqui prestada e/ou impede, de quatquer modo, a excussào das
Garantias.
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(0 composição e/ou recomposrÇão da Reserva de Déficit de Lastro; e

(g) [iberação de eventuais Vatores Remanescentes à DMCard Cartões.

3.23.3.2 Enquanto náo for verificada a ocorrência de um Evento de
Aceteração ou após a verificação do Evento de Desaceteração

correspondente, quando se tratar de datas que sejam Datas de Pagamento,
conforme aplicávet:

(a) pagamento das Despesas;

(b) composiçáo e/ou recomposrcão de Reserva de Despesas e Encargos;

(c) pagamento de Encargos Moratórios referentes às Debêntures, caso

apticáveis, inctuindo, sem limitação, eventuais vatores devidos em
decorrência de vatores vencidos e não pagos tempestivamente, no

âmbito da presente Emissão;

(d) pagamento da Remuneracàr das Debêntures;

(e) se estiver em curso o Período de Amortizaçáo, pagamento da

Amortização Programada das Debêntures;

(f) aquisição de Direitos Creditórios Vincutados, durante a vigência do
Período de Alocação ou na hipótese prevista na ctáusuta 3.10.5
acima;

(g) composiçáo e/ou recomposicão da Reserva de Repasses de Recursos

Estabetecimentos Comerciais Cedidos;

(h) composição e/ou recomposição da Reserva de Déficit de Lastro; e

(i) tiberação de eventuais Vatores Remanescentes à DMCard Cartões.

3.23.3.3 Após a verificaçáo da ocorrência de um Evento de

Aceteração, sem que tenha sido verificado um Evento de Desaceteração

correspondente, quando se tratar de datas que não sejam Datas de

Pagamento, conforme apticávet:

(a) pagamento das Despesas;
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(b) composição e/ou recomposrÇão de Reserva de Despesas e Encargos;

(c) composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de
Remuneraçáo e Amortizaçáo Programada; e

(d) composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de
Amortização Extraordinária Obrigatória.

3.23.3.4 Após a verificaçáo da ocorrência de um Evento de
Aceleração, sem que tenha sido verificado um Evento de Desaceteração
correspondente, quando se tratar de datas que sejam Datas de Pagamento
de Remuneraçáo, conforme apticávet:

(a) pagamento das Despesas;

(b) composição e/ou recomposicão de Reserva de Despesas e Encargos;

(c) pagamento de Encargos Moratórios referentes às Debêntures, caso
apticáveis, inctuindo, sem timitação, eventuais vatores devidos em
decorrência de vatores vencidos e não pagos tempestivamente, no
âmbito da presente Emissáo;

(d) pagamento da Remuneração das Debêntures;

(e) se estiver em curso o Período de Amortizaçáo, pagamento da
Amortização Programada das Debêntures; e

(f) pagamento da Amortização Extraordinária Obrigatória das
Debêntures.

3,23.4 Para fins do disposto nesta Escritura de Emissão, ,,DesDesas,, são, em
conjunto, as seguintes despesas retacionadas à Emissão, que serão pagas com
recursos decorrentes do pagamento dos Direitos Creditórios Vincutados, nos termos
da Ordem de Atocação dos Recursos: (a) os vatores devidos em razão da
contratação dos prestadores de serviços da Emissão, inctuindo, mas não timitado,
as despesas com o Agente Fiduciário, Escriturador, Banco Liquidante, Agência de
Roting, Agente de Garantias, Agente Depositário, Agente de Cobrança de
lnadimptidos, Coordenador Líder, e demais prestadores de serviços da Emissão
e/ou da Oferta Restrita, (b) os vatores referentes às despesas comprovadamente
incorridas peto Agente Fiduciário, Escrjturador, Banco Liquidante, Agência de
Rotíng, Agente de Garantias, Agente Depositário, Agente de Cobrança de
lnadimp[idos, Coordenador Líder e demais prestadores de serviços da Emissão e/ou
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da Oferta Restrita, bem como o ressarcimento de todo e quatquer vator que

referidos prestadores de serviços e/ou os Debenturistas venham a

comprovadamente desembolsar em razão da constituiÇão, do aperfeiÇoamento, do

exercício de direitos e/ou da excussáo ou execuçâo das garantias, incluindo, mas

não [imitado, quaisquer custas e despesas judiciais e honorários advocatícios
incorridos na proteção dos interesses, direitos e prerrogativas dos Debenturistas e
quaisquer outras obrigaçôes da Emissora prevista nesta Escritura de Emissáo, no

Contrato de Cessão de Créditos e/ou nos Contratos de Garantia que impactem, sob
quatquer aspecto, as Debêntures; (c) o vator de registro das Debêntures na 83

Segmento CETIP UryM, coníorme apticávet; (d) o vator do registro das Garantias e
seus aditamentos nos cartórios de títulos e documentos competentes e na 83

Segmento CETIP UTVM; e (e) os eventuais tributos incidentes sobre os valores
recebidos pela Emissora a títuto de pagamento dos Direitos Creditórios Vincutados.

3.23.5 A Emissora deverá constituir reserva de despesas e encargos

("Reserva de DesDesas e Encarqos"), mediante retenção na Conta Centratizadora
e/ou em lnvestimentos Permitidos, de recursos em moeda corrente nacional em

montante suficiente para o pagamento da totalidade das Despesas previstas, com

vencimento para os próximos l0 (trinta) dias.

3.73.6 Considerando que os pagamentos de Remuneração das Debêntures

em cada Data de Pagamento estarão suleitos ao Pagamento Condicionado e à

Ordem de Alocação de Recursos, caso a Emissora não disponha de recursos

necessários para a reatização de tais pagamentos em determinada Data de

Pagamento, os saldos de Remuneraçâo não pagos, deverão ser pagos peta Emissora

na primeira Data de Pagamento subsequente, considerando que, com relação a tal
parceta não paga, a Remuneraçáo continuará a ser catcutada com incidência a

partir do primeiro dia do Período de Cá[cuto referente à Remuneraçào nào paga, e

que o vator não pago será incorporado ao principat da Debênture, observada ainda

a Ordem de Alocaçáo de Recursos. Nesta hipótese, sobre esses vatores não pagos

serão devidos multa moratória, nos termos da Cláusuta 3.29 abaixo.

3.24 DaÇáo em Paqa mento dos Direitos Creditórios YjnçU!aç!Ql: Na hipótese do

não efetivo pagamento dos Direitos Creditórios Vjncutados até (a) a Data de Vencimento

ou (b) a data de pagamento das Debêntures, em caso de ocorrência do Vencimento

Antecipado das Debêntures, nos termos da C[áusuta 3.38 e seguintes abaixo, ou de Resgate

Antecipado Obrigatório, nos termos da Ctáusula 3.21 acima, e desde que os recursos

disponíveis na Conta Centratizadora e/ou em lnvestimentos Permitidos e/ou nas Reservas

tenham sido totatmente utitizados para pagamento do Satdo Devedor das Debêntures e a

excussão das Garantias não seja possível e/ou seja insuficiente para o resgate integral das

Debêntures, poderá ocorrer, mediante detiberaçào e aprovação pelos Debenturistas em

Assembteia Gerat de Debenturistas, a exctusivo critério destes úttimos, a dação em
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pagamento aos Debenturistas, no limite e na proporção de seus créditos, dos Direitos
Creditórios Vinculados e de quaisquer Outros Ativos Recebidos em pagamento dos Direitos
Creditórios Vincutados, mesmo que a Emissora e/ou o Agente de Cobrança de lnadimptidos
já tenha iniciado quatquer procedimento para a cobrança desses ativos.

3.24.1 A dação em pagamento dos Direitos Creditórios Vinculados e de
Outros Ativos Recebidos deverá ser precedida de convocação de Assembteia Gerat

de Debenturistas, na qual os Debenturistas deverão detiberar, a exclusivo critério
destes últimos, sobre (a) a aprovaçáo ou não da pretendida dação em pagamento,

(b) a aprovação dos critérios, dos termos e das condiçóes para aceitaÇão dos

Direitos Creditórios Vincutados e de Outros Ativos Recebidos em dação e (c) a

aprovaçáo dos demais procedimentos a serem observados pela Emissora e petos

Fiadores para formatização da dação em pagamento dos Direitos Creditórios
Vincutados e de quaisquer Outros Ativos Recebidos.

3.24.2 Na hipótese prevista na Ctáusuta 3.24 acima, caso os Direitos
Creditórios Vincutados e de Outros Ativos Recebidos a serem objeto da dação em
pagamento já estejam em processo de cobrança, os Debenturistas, na proporçáo

dos Direitos Creditórios Vincutados e de outros Ativos Recebidos que venham a ser

recebidos por cada um, deveráo assumir todos os custos referentes à cobrança de

tais ativos que venham a ser desembotsados a partir da data de efetivaçáo da daçáo

em pagamento.

3.74.3 A daçáo em pagamento dos Direitos Creditórios Vincutados e de

Outros Ativos Recebidos, se consumada, poderá ocorrer fora do âmbito da 83 -

Segmento CETIP UTVM, caso haja atgum empecitho [ega[ ou operacionat.

3.24.4 Considera-se, para fins do disposto nesta Escritura de Emissão "Saldo

Devedor das Debêntures" o somatório do Vator Nominal Unitário ou do satdo do

Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneraçáo, de eventuais
Encargos Moratórios incidentes e das Despesas da Emissáo nos termos desta

Escritura de Emissáo.

3.24.5 Em quatquer caso, a daçáo em pagamento dos Direitos Creditórios

Vinculados e de Outros Ativos Recebidos deverá ser precedída da distribuição ao

Debenturista dos recursos disponíveis na Conta Centralizadora e quaisquer

lnvestimentos Permitidos remanescentes, bem como nas Reservas, deduzidos os

vatores referentes às Despesas e à Reserva de Despesas e Encargos.

Y
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3.24.6 Caso ocorra a daçào em pagamento dos Direitos Creditórios

Vincutados aos Debenturistas na forma aqui prevista, o vator efetivamente
recebido em razão do pagamento dos Direitos Creditórios Vincutados e de Outros
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Ativos Recebidos dados em pagamento exceda o Satdo de Cessào Ajustado, após o

efetivo pagamento do Satdo Devedor das Debêntures e das Despesas, a diferença
será [iberada à DMCard Cartoes.

3.25 Repactuacão Proqramada: As Debêntures não serão objeto de repactuação
programada.

3.26 AqujsiÇão Facuttativa: As Debêntur',s poderão ser adqulridas peta Emissora,

no mercado secundário, a quatquer momento, condicionado ao aceite do respectivo
Debenturista vendedor e observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3", da Lei das

Socíedades por Ações.

3.26.1 As Debêntures que venham a ser adquiridas nos termos da Ctáusuta

3.26 acima poderão (a) ser cancetadas, (b) permanecer na tesouraria da Emissora

ou (c) ser novamente cotocadas no mercado.

3.26.7 As Debêntures adquiridas peta Emissora para permanência em

tesouraria nos termos desta Ctáusuta 3.26. se e quando recotocadas no mercado,
farão jus à mesma Remuneração das demais Debêntures, conforme apticávet.

1'',r-, Local e Forma de Paqamento; Os pagamentos a que fizerem jus as

Debêntures poderáo ser efetuados (a) utitizando-se os procedimentos adotados peta 83

Segmento CETIP UTVM, caso as Debêntures estejam custodiadas eletronicamente na 83

Segmento CETIP UTVM, (b) pelo Escriturador das Debêntures ou (c) diretamente pela

Emissora ao Debenturista por meio de crédito em conta corrente, transferência eletrônica
ou ordem de pagamento, caso as Debêntures não estejam custodiadas etetronicamente na

83 ' Segmento CETIP UTVM.

3.28 Prorroqacáo dos Prazos: Consideral'se-ão prorrogados os prazos referentes

ao pagamento de quatquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão, até
o Dia Útit imediatamente subsequente, se o respectivo vencimento coincidir com dia em

que não haja expediente comercial ou bancário na Cidade de São Pauto, Estado de São

Pauto, sem nenhum acréscimo aos valores a serêm pagos, ressatvados os casos cujos
pagamentos devam ser reatizados por meio da 83 Segmento CETIP UWM, hipótese em

que a referida prorrogação de prazo somente ocorrerá caso a data de pagamento coincida

com feriado dectarado nacionat, sábado ou domingo.

3.29 Encarqos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qua[quer

quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos a (a) juros de mora

calcutados desde a data do inadimptemento, inctusive, até a data do efetivo pagamento,

exctusive, pela taxa de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido, w
(
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independentemente de aviso, notificação ou interpetação judiciat ou extrajudiciat, e (b)

multa moratória convencional de 2% (dois por cento) sobre o vator devido e não pago.

3.30 Direito de Recebjmento dos Paqz nentos: Farão jus ao recebimento de

qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos desta Escritura de Emissão aquetes
que forem Debenturistas no encerramento do Dia Utit imediatamente anterior à respectiva

data de pagamento.

3.31 lmunidade de Debenturistas: Casc) quatquer Debenturista goze de atgum

tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao Banco Liquidante,

com cópia para a Emissora, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis antes das datas
previstas de pagamento das Debêntures, documentaçáo comprobatória dessa imunidade

ou isenção tributária, sob pena de ter descontados de seus pagamentos os vatores devidos

nos termos da regutação tributária em vigor.

3.37 Decadência dos Direitos aos Acréscimos: O não com parecimento do

Debenturista para receber o vator correspondente a quaisquer das obrigaçóes pecuniárias

da Emissora, nas datas previstas nesta Escritura de Emissão, ou em comunicado pubticado

pela Emissora, não the dará direito ao recebimento de remuneraçáo, atuatização

monetária e/ou Encargos Moratórios no período retativo ao atraso no recebimento, sendo-

the, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencjmento.

1.33 Escriturador: O Escriturador das Debêntures será o Banco Bradesco 5.A.,

instituição financeira com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de

Deus, s/no, Vita Yara, inscrita no CNPJ/ME sob o n'ó0.746.948/0001-12.

3.34 Banco Liquidante: O banco [iquidante será o Banco Bradesco S.A.,

instituiçáo financeira com sede na cidade de Osasco, Estado de São Pauto, na Cidade de

Deus, s/no, Vita Yara, inscrita no CNPJ/ME sob o n'60.746.948/0001-12.

3.35 Aqência de Rotinq: A Agência de Roting será responsávet peta ctassificação

de risco das Debêntures.

3.35.1 A Agência de Roting será responsável por atribuir a ctassificação de

risco inicial para as Debêntures, bem como por sua atuatização anuat, a partir da

Data de Emissão, na modatidade rating oú credit ossessment.

3. 36 Aqente de GêIq!]!rê!: A SLW CORRETORÂ DE VALORES E CÀrvlBlO LTDA.,

instituição financeira com sede na cidade de Sào Pauto, Estado de 5ão Pauto, na Rua

Doutor Renato Paes de Barros, n" 717, 10' andar. ltaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no

CNPJ/ME sob o n' 50.657.67510001-8ó foi contratada peta Emissora para atuar como

Agente de Garantias em benefício dos Debenturistas, para (a) reatizar o acompanhamento
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e controle da originação, pagamento, recebimento e inadimptemento dos Direitos

Creditórios Vincutados, por meio da verificação de arquivos a serem enviados peta DMCard

Cartões, nos termos do Contrato de Cessão de Creditos e do Contrato de Agente de

Garantias, bem como (b) autorizar a movimentacáo da Conta Centratizadora, nos termos

do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e do Contrato da Conta

CentratÍzadora.

3.36.1 O Agente de Garantias deverá verificar em toda Data de Cátcuto o

atendimento à Razão Mínima de Cessão e notificar a Emissora, o Agente Fiduciário

e a Cedente, nos termos da Ctáusuta 3.'10.5 acima, caso seja identificado um

desenquadramento em retação à Razão Minima de Cessão.

3.36.2 Caberá também ao Agente de Garantías a verificaçáo do

atendimento dos seguintes [imites e índices financeiros e operacionais, catcutados

trimestratmente, ao término de cada trimestre do exercício sociat da DMCard

Cartões e da DMCard Processamento, a partir do trimestre findo em 31 de março

de 2020 (inctusive), com base nas demonstrações financeiras consotidadas da

DMCard Cartões e da DMCard Processamento, conforme práticas contábeis

adotadas no BrasiI e definiçôes do Banco Central do Brasit ('Índices Financeiros e

Operacionais" ):

(a) a retação entre o total de ativos da DMCard Cartões e o patrimônio tíquido

da DMCard Cartões apurados com base nas úttimas demonstrações

financeiras trimestrais consotidadas ou balancete trimestraI consotidado,

que não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) vezes;

(b) a retação entre o lucro tíquido da DMCard Cartôes apurado com base nas

úttimas demonstraçóes financeiras trimestrais consotidadas ou batancete

trimestra[ consolidado e o patrimônio tíquido médio da DMCard Cartões

antes de novas emissôes, que deverá ser equivatente a, no mínimo, 5%

(cinco por cento); e

(c) patrimônio tíquido da DMCard Cartões apurado com base nas úttimas

demonstrações financeiras trimestrais conso[idadas ou balancete trimestrat

consotidado, que não poderá ser inferior a RS 20.000.000,00 (vinte mithóes

de reais).

3.36.2.1 A DMCard Cartôes, a DMCard Processamento e os demais

Fiadores PJ deverão encaminhar ao Agente de Garantias em até 45

(quarenta e cínco) dias contados do término dos respectivos trimestres e

em até 90 (noventa) dias contados do término do ano fiscal,

respectivamente, os demonstrativos financeiros trimestrais revisados e as

V
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demonstrações financeiras anuais auditadas da DMCard Cartões, da DMCard

Processamento e dos demais Fiadores PJ necessários para a verificação do

enquadramento dos Índices Financeiros e Operacionais.

3.36.2.7 O Agente de Garantias deverá etaborar e encaminhar à

Emissora, ao Agente Fiduciário, à Agência de Roting e aos Debenturistas,

em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento dos documentos de

que trata a Ctáusuta 3.36.2.1 acima, um retatório com o cátculo dos Índices

Financeiros e Operacionais e demonstrando se ocorreu qualquer

desenquadramento em relaçáo a tais índices.

3.36.2.3 Caso seja identificado pelo Agente de Garantias o

desenquadramento em retação a quatquer dos Índices Financeiros e

Operacionais, estará caracterizada um Evento de Vencimento Antecipado,

nos termos do subitem 3.38(ss) abaixo.

3.3ó.3 O Agente de Garantias tamhÉm será responsável peta verificação do

lastro dos Direitos Creditórios Vinculados, por meio da verificação dos Documentos

Comprobatórios, da seguinte forma:

(a) em retação aos Direitos Creditórios Cartões

(1) diariamente, mediante o recebimento e a verificaçáo da integridade

do Arquivo Etetrônico de Saldos; e

(2) trimestratmente, por amostragem, mediante a verificação das

informações de Devedores no Arquivo Etetrônico de Cadastro;

(b) em retação aos Direitos Creditórios CCB, trimestratmente, por amostragem,

mediante a verificaçáo das vias etetrônicas das CCB correspondentes,

envolvendo a verificação (1) da existência das referidas CCB, e (2) do

endosso etetrônico de tais CCB à Emissora.

3.36.3.1 No caso das verificaçoes por amostragem do lastro dos

Direitos Creditórios VÍncutados, o Agente de Garantias deverá considerar

uma amostra aleatória, escothida peto Agente de Garantias, correspondente

a 100 (cem) Direitos Creditórios Cartôes e 100 (cem) Direitos Creditórios

CCB por trimestre.

3.3ó.3.2 As verificaçôes de lastro dos Direitos Creditórios Vincutados

deverão ser conctuídas até o dia 30 dos meses de abrit, jutho, outubro e

janeiro de cada ano.
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3.36.3.3 O Agente de Garantias deverá comunicar a Emissora, a
Cedente e a DMCard Processamento caso identifique quatquer

inconsistência no lastro dos Djrejtos Creditórios Vincutados verificados,
soticitando esctarecimentos e, conforme o caso, o envio de Documentos

Comptementares que permitam suprir a inconsistência verificada.

3.36.3.4 Caso não seja possível suprir a inconsistência verificada no

tastro dos Direitos Creditórios em ate 10 (dez) dias da data de comunicação
peto Agente de Garantias, este deverá comunicar a Emissora, o Agente
Fiduciário e os Debenturistas sobre as inconsistências identificadas, sem

prejuízo da possibilidade de caracterização de Evento de Vencimento
Antecipado, nos termos do subitem 3.38(qq) abaixo.

3.37 Gorontios'. Em garantia do cumprimento de todas as obrigações, pecuniárias

e não pecuniárias, principais e acessórias, presentes e/ou futuras, assumidas peta

Emissora no âmbito da presente Escritura de Emissão, em seu vencjmento ordinário e/ou
em caso de liquidação ou vencimento antecipado, inctuindo, mas náo se limitando ao Vator
NominaI Unitário ou do satdo do Vator Nomina[ Unitário das Debêntures, acrescida da

Remuneração, dos Encargos Moratórios apticáveis, custos, impostos, despesas,

indenizações e demais obrigaçóes pecuniárias devidas no âmbito da Emissão, inctuindo,
mas náo se limitando a, despesas devidamente comprovadas com ou comprovadamente
incorridas pelo Agente Fiduciário, Escriturador, Banco Liquidante, Agência de Roting,

Agente de Garantias e demais prestadores de serviços, bem como o ressarcimento de todo

e quatquer vator que referidos prestadores de serviços e/ou os Debenturistas venham a

comprovadamente desembotsar em razão da constituiçáo, do aperfeiçoamento, do

exercício de direitos e/ou da excussão ou execuçáo das garantias, incluindo, mas não

limitado, quaisquer custas e despesas judiciais e honorários advocatícios incorridos na

proteção dos interesses, direitos e prerrogativas dos Debenturistas e quaisquer outras

obrigações da Emissora prevista nesta Escritura de Emissão, no Contrato de Cessão de

Créditos e/ou nos Contratos de Garantia e nos demais documentos retativos à Emissão que

impactem, sob quatquer aspecto, as Debêntures ("ObriqacÕes Garantidas"), (a) por meio

da presente Escritura de Emissão, os Fiadores prestam a Fiança; (b) por meio do Contrato

de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, será constituída, em favor do Agente

Fiduciário, representando a totatidade dos Debenturistas, a Cessáo Fiduciária de Direitos

Creditórios e (c) por meio do Contrato de Atienação Fiduciária de Ações, será constituída,

em favor do Agente Fiduciário, representando a totatidade dos Debenturistas, a Alienaçáo

Fiduciária de Açôes.

3.37.1 Fionca: Os Fiadores, neste ato e por meio da presente Escritura de

Emissão, constituem garantia fidejussória na forma de fiança, em favor dos

Debenturistas, representados peto Agente Fiduciário, dectarando-se, de forma
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irrevogável e irretratávet, íiadores e principais pagadores, sotidariamente com a
Emissora e entre si, das ObrjgaçÕes Garantidas, em conformidade com os

artigos 818 e seguintes do Código Civit e as disposições desta Ctáusula ("Fianea").

3.37 .1.1 Os Fiadores se comprometem a pagar o montante equivatente
às Obrigações Garantidas, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados a partir
de comunicação por escrito recebida do Agente Fiduciário iníormando sobre
a fatta de pagamento.

3.37.1.2 A Cedente, na quatidade de fiadora, autoriza a Emissora a

utitizar quaisquer valores de titutaridade da Cedente disponíveis na Conta
Centratizadora, inctusive vatores referentes a Direitos Creditórios nào

cedidos que tenham sido pagos com Boletos de Faturas direcionados à Conta
Centratizadora ou pagos nos Estabetecimentos Comerciais Cedidos e

repassados por estes à Conta Centratizadora, para fins do cumprimento das

obrigações assumidas em retação à Fiança.

3.37.í.3 Os pagamentos serào reatizados de acordo com os
procedimentos estabetecidos nesta Escritura de Emissão, fora do âmbito da
83 - Segmento CETIP UryM.

3.37.1.4 Os Fiadores renunciam expressamente, de forma irrevogável
e irretratável, aos benefícios de ordem, divisão, direitos e facutdades de
exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 777, 333, parágrafo

único, 36ó, 3ó8, 821, 824,827,829, parágrafo único, 830, 834, 835, 836,

837, 838 e 839, todos do Código CiviI Brasiteiro, e artigos 1 30, 13í e 794 do

Código de Processo Civil Brasiteiro.

3.37.1.5 Os Fiadores sub-rogar-se-áo nos direitos dos Debenturistas
caso venham a honrar, total ou parciatmente, a Fiança, sendo certo que os

Fiadores não exercerão qualquer direito de regresso ou outro direito contra
a Emissora, inctusive, sem [imitação, em virtude de pagamentos feitos em
razão da Fiança, até a integral quitação das Obrigações Garantidas.

3.37.1.6 A Fiança poderá ser excutida e exigida quantas vezes forem
necessárias até a integrat tiquidação das Obrigações Garantidas, de modo
que uma ou mais ações em separado poderão ser propostas contra quatquer

dos Fiadores para execução da Fiança, independentemente de qualquer

medida judiciat ou extrajudiciat a ser proposta contra a parte inadimptente
ou os demais Fiadores.
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3.37.1.7 Os eventuais recursos em moeda corrente nacional obtidos
com a excussão da FianÇa deveráo ser apticados peto Agente Fiduciário de
acordo com a Ordem de Atocação de Recursos de que trata a Ctáusuta 3.23.3
acima.

3.37.1.8 Os Fiadores obrigam-se a comparecer às Assembteias Gerais
de Debenturistas conforme soticitado peto Agente Fiduciário e desde já
acordam que quatquer ausência náo poderá ser jnvocada petos Fiadores para

ategação de desconhecimento dos termos desta Escritura de Emissão,

conforme aditada de tempos em tempos ou para que os efeitos da
respectiva Assembteia GeraI de Debenturistas não Ihes sejam aplicados.

3.37.7 Cessdo Fiduciário de Díreitos Creditórios: A Cessão Fiduciária dos
Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente será constituída peta Emissora e peta
DMCard Cartões, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios, a ser celebrado nesta data.

3.37.7.1 A excussão da Cessáo Fiduciária de Direitos Creditórios
deverá observar os procedimentos previstos no Contrato de Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios.

3.37.2.2 Os eventuais recursos em moeda corrente nacional obtidos
com a excussáo da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios deverão ser
apticados pelo Agente Fiduciário de acordo com a respectiva ordem de
atocaÇáo de recursos prevista no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios, a quat observará, no que apticávet, a Ordem de Alocação de
Recursos de que trata a Ctáusuta 3.23.3 acima.

3.37.2.3 A Emissora e o Agente Fiduciário deverão cetebrar
aditamento ao Contrato de Cessâo Fiduciária de Direitos Creditórios sempre
que necessário, a excIusivo criterio dos Debenturistas, objetivando
atualizar a Iista de Estabetecimentos Comerciais de cujas Contas de Cartões

DMCard a etes vincutadas decorrem os Direitos Creditórios Vincutados

abrangidos peta Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.

3.37.7.4 Uma vez cetebrado o Contrato de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios, observados os requisitos previstos em tat instrumento,
estará formatizada a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, de forma
irrevogávet e irretratávet, em favor dos Debenturistas, representados peto

Agente Fiduciário, em garantia do fiet, pontuat e integral pagamento das

Obrigações Garantidas.
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3.37.3 AlienacÕo Fiduciário de Acoes: A Alienação Fiduciária de Açóes será

constituída peta DMCard Cartões e peta DMCard Processamento, nos termos do
Contrato de Atienação Fiduciária de Âcões. a ser cetebrado nesta data.

3.37.3.1 A excussão da Alienação Fiduciária de Ações deverá observar
os procedimentos previstos no Contrato Alienação Fiduciária de Açóes.

3.37.3.2 Os eventuais recursos em moeda corrente naciona[ obtidos
com a excussão da Atienaçáo Fiducrária de Ações deverão ser apticados peto

Agente Fiduciário de acordo com a ordem de atocação de recursos prevista
no Contrato de Atienação Fiduciária de Ações, a qual observará, no que

apticávet, a Ordem de Àtocação de Recursos de que trata a Ctáusuta 3.23.3
acima.

3.37.3.3 Uma vez cetebrado o Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações, observados os requisitos previstos em taI instrumento, estará
formalizada a Atienação Fiduciária de Açoes, de forma irrevogávet e
irretratávet, em favor dos Debenturistas, representados peto Agente
Fiduciário, em garantia do fiet. pontual e integraI pagamento das

Obrigações Garantidas.

(a) criaçáo de ônus ou gravames sobre os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente;

(b) (í) proposta peta Emissora, a quatquer credor ou ctasse de credores de ptano de

recuperaçáo judiciaI ou extrajudiciat, independentemente de ter sido requerida ou

obtida homotogação judiciat do referido piano; ou (2) requerimento peta Emissora

de recuperaÇão judiciat, independentemente de deferimento do processamento da

recuperaçáo ou de sua concessão peto juiz competente;

(c) (í ) decretação de falência da Emissora; (2) pedido de autofatência formutado peta

Emissora; (3) pedido de fatência formutado por terceiros em face da Emissora e

não devidamente etidido no prazo legat;
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3.38 Vencimento Antecípodo: Na ocorrência de quatquer dos seguintes eventos
(cada evento, um "Evento de Vencimento Antecipado"), o Agente Fiduciário deverá
convocar uma Assembteia Geral de Debenturistas. em até 2 (dois) Dias Úteis contados da
data em que tomar ciência do referido evento, para que os Debenturistas possam

detiberar, a seu exctusivo critério, se a ocorrência do referido Evento de Vencimento
Antecipado acarretará o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das

Debêntures ("Vencimento Antecipado"):

Í
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(d)

(e)

(f)

(e)

(h)

(i)

(i)

cessação pela Emissora e/ou petos Fiadores PJ de suas atividades empresariais e/ou
adoção de medidas societárias vottadas à sua liquidação, dissotução ou extinção;

transformação do tipo societário da Emtssora de forma que deixe de ser uma
sociedade anônima, nos termos dos artigos 220 a 772 da Lei das Sociedades por
Açóes.

descumprimento, peta Emissora e/ou petos Fiadores, de quatquer obrigação
pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão, que não seja sanado no prazo de
3 (três) Dias Úteis da data do seu respectivo descumprimento;

descumprimento peta Emissora e/ou petos Fiadores, no prazo e peta forma devidos,
de quatquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão, nos
Contratos de Garantia ou nos demais documentos retativos à Emissão e/ou à Oferta
Restrita, em qualquer dos casos, desde que não sanado dentro do prazo de 10 (dez)
dias contados do comunicação do referido descumprimento: (1) peta Emissora e/ou
petos Fiadores ao Agente Fiduciário; ou (2) peto Agente Fiduciário à Emissora e/ou
aos Fiadores, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que o prazo de cura aqui
previsto não se aptica às obrigações para as quais tenha sido estiputado prazo de
cura específÍco nesta Escritura de Emissão e/ou nos demais documentos retativos
à Emissão e/ou à oferta Restrita;

caso a nota atribuída às Debêntures peta Agência de Roting seja reduzida para uma
ctassificaçáo de risco igual ou inferior a BB(bra);

destinação dos recursos captados por meio da Emissão para finatidade diversa da
prevista na Cláusuta 3.9 desta Escritura de Emissão;

fatta de pagamento de dívidas ou descumprimento de obrigações pecuniárias com
terceiros e/ou de quatquer decisão ou sentença judicia[ transitada em jutgado

condenando ou determinando pagamento, (í) petos Fiadores, por quatquer das

Controtadas destes (com exceção da Emissora, observado o disposto no subitem (2)

abaixo) e/ou por quatquer sociedade cotigada destes (conforme apticávet), cujo
vator, individuaI ou gtobat, seja superior a 2% (dois por cento) do vator totat dos

ativos do respectivo Fiador, conforme apurado nas úttimas demonstrações
financeiras anuais auditadas disponibitizadas, e, com retação a decisão ou sentença
judicial transitada em jutgado mencionada acima, que não sejam regutarizados no
prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data do descumprimento da obrigação
ou da decisão ou sentença; e/ou (2) contra a Emissora, independentemente do
valor, e, com retaçáo a decisão ou sentença judicial transitada em julgado
mencionada acima, que não sejam regutarizados no prazo máximo de '10 (dez) dias
contados da data do descumprimento da obrigação ou da decisão ou sentença;
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(k) protesto de títutos por cujo pagamento: (1) os Fiadores, quatquer das Controtadas
destes (com exceção da Emissora, observado o disposto no subitem (2) abaixo) e/ou
quatquer sociedade coligada destes (conforme apticávet), seja responsável, ainda
que na condição de garantidor, e cujo vator, individual ou gtobat, seja superior a
2% (dois por cento) do vator total dos ativos do respectivo Fiador, conforme
apurado nas úttimas demonstrações financeiras anuais auditadas disponibitizadas,
satvo se, no prazo de '10 (dez) dias contados do referido protesto, for vatidamente
comprovado peta Emissora e/ou peta respectiva parte que (i) o protesto foi
efetuado por erro ou má-fé de terceiros; (ii) o protesto foi cancelado ou sustado;
ou (iii) foi apresentada defesa tempestivamente e foram prestadas as devidas
garantias em juízo, observadas as restriçôes contidas nesta Escritura de Emissão;
e/ou (2) a Emissora seja responsável, independentemente do vator, satvo se, no
prazo de 10 (dez) dias contados do referido protesto, for validamente comprovado
peta Emissora que (i) o protesto foi efetuado por erro ou má.fe de terceiros; ou (ii)
o protesto foi cancetado ou sustado sem responsabitidade para a Emissora;

(r) decisões judÍciais determinando execuçào de títutos contra (í) os Fiadores,
quatquer das Controtadas destes (com exceção da Emissora, observado o disposto
no subitem (2) abaixo) e/ou qualquer sociedade co[igada destes (conforme
apticávet), ou condenando quatquer desses a pagamentos, cujo vator agregado, em
conjunto ou isotadamente, seja igual ou superior a 2% (dois por cento) do valor
totaI dos ativos do respectivo Fiador, conforme apurado nas úttimas demonstraçóes
financeiras anuais auditadas disponibilizadas, satvo (i) se forem apresentadas
garantias suficientes para garantir o pagamento em juízo no prazo legat,
observadas as restriçôes contidas nesta Escritura de Emissão; ou (ii) se tat decisáo
judiciat for suspensa por quatquer ação ou recurso judiciat da Emjssora e/ou das
respectivas partes perante o juízo que determinou a condenaçáo ou execução do
títuto ou tribunal superior a este, e tal recurso for protocotado junto ao órgão
competente dentro do prazo de ate 10 (dez) dias ou menor prazo previsto em lei;
e/ou (2) contra a Emissora, em quatquer vator, satvo (i) se forem apresentadas
garantias suficientes para garantir o pagamento em juízo no prazo legat,
observadas as restrições contidas nesta Escritura de Emissão; ou (ii) se tal decisão
judiciat for suspensa por quatquer açáo ou recurso judiciat da Emissora perante o
juízo que determinou a condenaçáo ou execução do título ou tribunal superior a

este, e tal recurso for protocotado junto ao órgão competente dentro do prazo de
ate 10 (dez) dias ou menor prazo previsto em lei;

(m) (1) proposta por quatquer dos Fiadores PJ, por quatquer das Controtadas destes
e/ou dos Fiadores PF (com exceÇão da Emjssora, observado o disposto no subitem
3.38(b) acima) e/ou por quatquer das coligadas desses (conforme apticávet), a

quatquer credor ou ctasse de credores de ptano de recuperação judicial ou
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extrajudiciat, independentemente de ter sido requerida ou obtida homotogação
judicial do referido ptano; ou (2) requerimento por quatquer dos Fiadores PJ, por
quatquer das Controtadas destes e/ou dos Fiadores PF (com exceção da Emissora,

observado o disposto no subitem 3.38(b) acima) e/ou por quatquer das cotigadas

desses (conforme apticável), de recuperação judiciat, independentemente de
deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão peto juiz
competente;

(í) decretação de fa(ência de qualquer dos Fiadores PJ, de qualquer das

Controtadas destes e/ou dos Fiadores PF (com exceção da Emissora, observado o
disposto no subitem 3.38(c) acima) e/ou de quatquer das cotigadas desses
(conforme apticávet); (2) pedido de autofatência formutado por quatquer dos

Fiadores PJ, por qua[quer das Controtadas destes e/ou dos Fiadores PF (com

exceçáo da Emissora, observado o disposto no subitem 3.38(c) acima) e/ou por
quatquer das cotigadas desses (conforme apticávet); (3) pedido de fatência
formutado por terceiros em face de qualquer dos Fiadores PJ, de quatquer das

Controtadas destes e/ou dos Fiadores PF rcom exceção da Emissora, observado o
disposto no subitem 3.38(c) acima) e/ou de quatquer das coligadas desses
(conforme apticávet), e não devidamente elidido no prazo [ega[;

ocorrência de quatquer dos seguintes eventos em retação aos Fiadores PF, afetando
negativamente a Fiança outorgada no âmbito desta Escritura Emissão: morte,
interdição, prisão, decretação de incapacidade ou de insotvência civit ou
apresentação de pedido de insotvência civil formutado por quatquer dos Fiadores

PF, exceto se a Emissora, os Fiadores e/ou outras pessoas físicas ou jurídicas

aceitas petos Debenturistas em Assembteia Gerat de Debenturistas reforçarem a

Fiança em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da ocorrência de tal evento ou o
referido reforço de garantia seja dispensado pe(os Debenturistas em Assembteia

GeraI de Debenturistas;

cessação por qualquer dos Fiadores PJ, por quatquer das Controtadas destes e/ou
dos Fiadores PF (com exceção da Emissora, observado o disposto no subitem 3.38(d)

acima) e/ou por quatquer das cotigadas desses (conforme apticávet), de suas

atividades empresariais e/ou adoção de medidas societárjas vottadas à sua

Iiquidacão. dissotuçào ou extinÇào:

a comprovação, peta Emissora, da impossibitidade ou inviabitidade de continuidade
da Emissão em decorrência de atteração regulatória ou legistatjva, ou de atteração

de interpretação de regras ou teis por autoridades governamentais brasileiras,
inctuindo o Banco Central do Brasit, a CV/V e a Receita Federau

R.T

(n)

(o)

(p)

(q)
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(r) cessão ou alienação de quatquer dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente
e/ou de qualquer das açôes de emjssão da Emissora, ou atribuição de quatquer

direito sobre estes, a quatquer terceiro, exceto (í) no contexto da excussão das

Garantias, ou (2) se prévia e expressamente aprovado petos Debenturistas;

(s) se as Garantias previstas nesta Escritura de Emissão não forem devidamente
constituídas, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, no Contrato de
Cessão de Créditos e nos Contratos de Garantia;

(t) cisão, fusão ou incorporaçáo (inctusive de ações) da Emissora, de quatquer dos

Fiadores (conforme apIicávet) e/ou qua[quer Controtada e/ou cotigada da Emissora

e/ou dos Fiadores, que resutte ou possa resuttar em um Efeito Adverso Retevante,
exceto se prévia e expressamente aprovado petos Debenturistas em Assembleia
GeraI de Debenturistas;

(u) transferência, peta Emissora e/ou petos Fjadores, de quatquer obrigacáo pecuniária
relacionada às Debêntures, exceto se previa e expressamente aprovado petos

Debenturistas em Assembteia GeraI de DebenturÍstas;

(v) utitizaçáo dos recursos disponíveis na Conta Centratizadora em desacordo com os

termos desta Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão de Créditos e/ou dos

demais documentos retacionados Emissáo e/ou à Oferta Restrita, que não tenha
sido curada em até 3 (três) Dias Úteis de sua ciência;

(w) se as Garantias previstas nesta Escritura de Emissão ou se essa Escritura de Emissão

for objeto de questionamento judicial peta Emissora e/ou petos Fiadores;

(x) sentença transitada em jutgado, protatada por quatquer juiz ou tribunat,
dectarando a itegatidade, nutidade ou inexequibitidade de quatquer documento
referente à Emissão e/ou às Debêntures;

viotaçáo peta Emissora, petos Fiadores, por quatquer Controtador da Emissora e/ou
dos Fiadores (conforme apticávet) por quatquer Controtada da Emissora e/ou dos

Fiadores, por qua[quer cotigada dessas par:es, seus funcionários, consetheiros e/ou

\

(z)

)
El

(V) se, a quatquer tempo durante a vigência das Debêntures, a Emissora adquirir ou de
quatquer forma se tornar titutar de quaisquer direitos creditórios, que não os

Direitos Creditórios Vincutados, contratar quaisquer dívidas financeiras ou emitir
títutos de crédito e/ou vatores mobitiários, exceto nos casos de emissão de ações

que sejam subscritas e integratizadas petos mesmos acionistas e integrem a

Atienação Fiduciária de Ações, satvo se previa e expressamente aprovado petos

Debenturistas petos Debenturistas em Assembteia GeraI de Debenturistas;

{
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diretores e/ou ocorrência de investigação, inquerito ou procedimento
administrativo ou judiciat instaurado contra tais pessoas envotvendo a Legistação
Anticorrupçào;

(aa) existência de sentença judiciaI ou decisáo administrativa condenando a Emissora,
quatquer dos Fiadores, quatquer dos Controladores, Controtadas e/ou cotigadas
dessas partes em infraÇão à Legistacão SocioambÍental;

(bb) comprovarem-se fatsas, enganosas, incorretas, incomptetas, inconsistentes ou
insuficiente quaisquer das dectaraçôes e/ou garantias prestadas peta Emissora
e/ou petos Fiadores nesta Escritura de Emissão, no Contrato de Cessão de Creditos,
nos Contratos de Garantias e/ou em quaisquer outros documentos da Emissáo e/ou
da Oferta Restrita;

(cc) não obtenção, renovação, cancelamento, revogaçáo ou suspensão das
autorizaçÕes, concessões, atvarás e/ou Iicenças, inctusive as societárias,
regutatórias e ambientais, exigidas para o exercício das atividades desenvotvidas
peta Emissora e/ou petos Fiadores (conforme apticávet), exceto se a regutar
continuidade das atividades da Emissora e/ou dos Fiadores sem as referidas
autorizaçóes, concessões, atvarás e/ou [icenças seja respatdada por provimento
jurisdicionat com exigibitidade imediata e cuja ausência não cause um Efeito
Adverso Retevante;

(dd) atuação, pela Emissora e/ou petos Fiadores, em desconformidade com as normas,
leis, regras e regutamentos que thes são apticáveis que versam sobre atos de
corrupção, suborno ou atos lesivos à administração pública, inctuindo, sem

limitação, a Legislação AnticorrupÇão e/ou inctusáo da Emissora no Cadastro
Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas CEIS ou no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas CNEP;

(ee) distribuição e/ou pagamento, peta Emissora, de dividendos, juros sobre capital
próprio ou quatquer outra forma de remuneração do capitat e/ou de distribuiÇão
de lucros estatutariamente prevista, exceto se expressamente aprovado petos

Debenturistas em Assembteia GeraI de Debenturistas;

(ff) desapropriação, confisco, sequestro, expropriaçáo, nacÍonalizaçáo ou quatquer

outra forma de disposição ou ato de quatquer entidade governamentaI de quatquer
jurisdiÇão que resulte na perda, pela DMCard Cartões, peta DMCard Processamento,
peta DMCard Credenciadora e/ou por quatquer de seus respectivos Controtadores,
Controtadas e/ou sociedades coligadas, de ativos permanentes cujo vator,
individual ou gtobal até a quitaÇão das Debêntures, seja superior a 2% (dojs por

cento) do valor total dos ativos da respectiva empresa, conforme apurado nas
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úttimas demonstrações financeiras anuais ruditadas disponibilizadas, ou que possa

causar um Efeito Adverso Retevante, exceto por vendas de atÍvos reatizadas no

curso normal dos negócios e exctusivamente a preço de mercado;

(gg) se, durante a vigência desta Escritura de Emissão, for constituído ou prestado
quatquer Gravame sobre bens ou direitos: (í) da DMCard Cartões e/ou da DMCard

Processamento e/ou da DMCard Credenciadora que não seja no curso normat dos

negócios, exceto por penhora online envolvendo direitos creditórios de titutaridade
dessas partes em vator superior a 2% do vator total dos ativos da respectiva
empresa, conforme apurado nas úttimas demonstrações fjnanceiras anuais
auditadas disponibitizadas; (2) da WBBS ou dos Fiadores PF cujo vator global dos

Gravames assim constituídos uttrapasse RS 2.000.000,00 (dois mithões de reais); ou
(3) da Emissora, em quatquer vator;

(hh) modificações estatutárias que atterem o objeto sociat preponderante da DMCard

Cartôes, da DMCard Processamento e/ou da DMCard Credencjadora:

(ii) redução do capital social da Emissora, da DMCard Cartoes, da DMCard

Processamento, da DMCard Credenciadora e/ou da WBBS;

(jj) ocorrência de uma atteração no controLe societário da Emissora, da DMCard

CartÕes, da DMCard Processamento, da DMCard Credenciadora e/ou da WBBS, sem

a prévia e expressa anuência da Assembteia GeraI de Debenturistas, a quat, em
qua[quer hipótese, apenas será concedida mediante a prestação de fiança peto

eventuat novo integrante do grupo de controte de tais empresas;

(kk) se a Emissora, qualquer dos Fiadores ou quaisquer de seus Controtadores (conforme

apticávet), qualquer de suas respectivas Controtadas ou sociedades cotigadas

reatizarem, sem a prévia anuência dos Debenturistas em Assembteia Geral de

Debenturistas, direta ou indiretamente, quatquer operação ou série de operações
(inctuindo, entre outras, compra, venda, arrendamento ou troca de bens,

concessão de empréstimos ou adiantamentos) com quatquer parte retacionada,

direta ou indiretamente, a menos que a referida operação ou série de operações

seja reatizada em condições normais de mercado;

(tt) quatquer atteração material na potitica de concessão de crédito da DMCard

Cartôes, que afete negativamente, de forma retevante, a qualidade de crédito
e/ou o perfiI de inadimptência dos potenciais Devedores de Direitos Creditórios
Vincutados, e que náo seja decorrente de norma editada por órgão regutador das

atividades da DMCard Cartões, satvo se previamente aprovada peta Assembleia

Gerat de Debenturistas;
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(mm) quatquer atteraçáo material na potítica de cobrança da DMCard CartÕes, que afete
negativamente, de forma retevante, o percentual de recuperaçáo dos Direitos
Creditórios Vincutados, e que não seja decorrente de norma editada por órgão
regutador das atividades da DMCard CartÕes, satvo se previamente aprovada pela

Assembleia Gera( de Debenturistas;

(nn) quatquer atteraçáo materia[ no Contrato dos Cartôes DMCard, no Convênio com
Lojistas, no Contrato de Processamento e/ou no Convênio de Linha de Credito para

Devedores DMCard, que afete negativamente, de forma retevante, os Direitos
Creditórios Vincutados, e que não seja decorrente de norma editada por órgão
regutador das atividades da DMCard Cartões, satvo se previamente aprovada pela

Assembteia GeraI de Debenturistas;

(oo) não manutençáo, peta Emissora, peta DMCard Cartões e/ou peta DMCard

Processamento, de seus registros contábeis de forma precisa e compteta e sujeitos
a auditoria por uma das seguintes empresas de auditoria: Pricewaterhousecoopers,
KPMG Auditores lndependentes, Ernst & Young Terco Auditores lndependentes S/S

ou Detoitte Touche Tomatsu Auditores lndependentes ("Auditores lndependentes");

(pp) se, em quatquer Data de Cátcuto, for verificado que a soma dos Ativos Vincutados
seja inferior à Razão Mínjma de Cessão e os recursos disponíveis na Conta
Centratizadora sejam insufÍcientes para a constituição da Reserva de Deficit de
Lastro em até 1 (um) Dia Útit;

(qq) caso seja identificada peto Agente de Garantias inconsistência na verificaçáo do
lastro dos Direitos Creditórios Vinculados comprometam votume superior a 5%

(cinco por cento) dos Direitos Creditórios Vincutados verificados no respectivo
evento de verificação de tastro;

(rr) caso ocorra quatquer atteraçáo, modificação ou aditamento no Contrato de Cessáo

de Créditos, no Contrato da Conta Centratizadora, no Contrato de Agente de
Garantias, nos Contratos de Garantias, e/ou no Contrato de Cobrança de Direitos
Creditórios lnadimplidos, sem a prévia anuência dos Debenturistas em Assembteia

GeraI de Debenturistas'

(ss) não observância dos Índices Financeiros e Operacionais peta DMCard Cartões e/ou
peta DMCard Processamento, conforme verificado pelo Agente de Garantias; e/ou

(tt) caso o Índice de Pagamentos em Estabetecimentos em determinado mês seja
superior a 90% (noventa por cento).
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3.38.1 Caso o Evento de Vencimento Antecipado verificado seja sanado

previamente à reatizaçâo da Assembteia Geral de Debenturistas mencionada na

Ctáusula 3.38 acima, ainda que após eventual prazo de cura ou ainda que não haja
prazo de cura, a convocação da reíerida Assembteia Gerat de Debenturistas será

cancetada, sem que seja dectarada a ocorrência de Vencimento Antecipado das

Debêntures, sem prejuízo do disposto nas Ctáusulas 3.20.1 e 3.20.2 acima,
conforme apticávet.

3.38.2 Na hipótese (a) de não instatação em segunda convocação da

Assembleia Geral de Debenturistas mencionada na Cláusuta 3.38, ou (b) de não ser

atcançado o quórum mínimo para detiberaçáo acerca da não configuração de

Vencimento Antecipado das Debêntures, será caracterizada a ocorrência do

Vencimento Antecipado das Debêntures e o Agente Fiduciário deverá enviar
imediatamente uma notificação à Emissora, aos Fiadores e à B3 - Segmento CETIP

UTVM neste sentido.

3.38.3 Na ocorrência do Vencimento Antecipado das Debêntures, observado

o disposto nesta Ctáusuta 3.38, o Agente Fiduciário deverá considerar

antecipadamente vencidas todas as obrigaçôes da Emissora e dos Fiadores

decorrentes das Debêntures e exigir da Emissora (observado o Pagamento

Condicionado) e/ou dos Fiadores, os pagamentos devidos aos Debenturistas,

ocasião em que a Emissora e os Fiadores estarão sotidariamente obrigados a, (em

até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que se confjgurar o Evento de

Vencimento Antecipado, efetuar o pagamento do Valor Nomina[ Unitário ou do

saldo do Vator Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, bem como quaisquer

outros vatores eventuatmente devidos pela Emissora e pelos Fiadores retativos às

Debêntures nos termos desta Escritura de Emissão, inclusive Encargos Moratórios,

sendo certo que tais pagamentos serão feitos respeitando a Ordem de Atocação de

Recursos.

3.38.3.1 Os pagamentos de que trata a ctáusula 3.38.3 acima, (a) caso

reatizados peta Emissora, deverào ser realizados de acordo com os

procedimentos estâbetecidos peta 83 Segmento CETIP UWM, e (b) caso

reatizado petos Fiadores, deverão ser reatizados fora do âmbito da 83 -

Segmento CETIP UTVM.

3.38.3.2 Os Debenturistas poderão também detiberar em Assembleia

Gerat de Debenturistas que, caso náo seja reatizado o pagamento das

Debêntures nos prazos previstos na Ctáusula 3.38.3 acima, (a) o Agente de

Garantias deverá assumir a cobrança ordinária e extraordinária dos Direitos

Creditórios Vinculados, mediante o envio de boletos bancários de cobrança

aos Devedores, emitidos com base nas informações dos úttimos Arquivo
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Etetrônico de Satdos e Arquivo Etetrônico de Cadastro disponíveis, e/ou (b)

observados os termos e os procedimentos descritos nesta Escritura de

Emissão, iniciar os procedimentos descritos na Ctáusuta 3.24 acima para

reatização da dação dos Direitos Creditórios Vincutados em pagamento.

3.38.3.3 Na hipótese de que trata o subitem (a) da Ctáusuta 3.38.3.2
acima, o Agente de Garantias deverá também notificar os Estabetecimentos

Comerciais, para que se abstenham de reatizar o recebimento dos

pagamentos dos Direitos Creditórios Vincutados e orientem os Devedores
que sejam seus ctientes a reatizar tal pagamento exctusivamente por meio

do boteto bancário de cobrança que lhe seja encaminhado peto Agente de

Garantias.

3.38.4 A Emissora e/ou os Fiadores obrigam-se a comunicar ao Agente
Fiduciário e aos Debenturistas acerca da ocorrência de um Evento de Vencimento
Antecipado em até 2 (dois) Dias Úteis da cjência de sua ocorrência.

Da Assembteia Geral de Debenturrstas

4.1 Os Debenturistas poderão, a quatquer tempo, reunir-se em Assembleia

Geral de Debenturistas convocada de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das

Sociedades por Ações, a fim de detiberar sobre matéria de interesse da comunhão dos

Debenturistas.

4.1.1 As Assembteias Gerais de Debenturistas deverão ser reatizadas de

forma presenciat, podendo ser reatizadas por conferência telefônica, vídeo

conferência ou por quatquer outro meio, desde que assim permitido peta Iegistação

apticávet.

4.2 A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada pelo Agente

Fiduciário, peta Emissora, petos Fiadores, por Debenturistas que representem, no mínimo,

10% (dez por cento) das Debêntures em Circutaçào (conforme abaixo definido), ou peta

CVM.
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4.2.1 A convocação das Assembteias Gerais de Debenturistas dar-se-á

mediante anúncio divutgado na página da Emissora na internet, e pubticado peto

menos 3 (três) vezes, conforme requerido peta regutamentação e tegistação

aplicávet no DOESP e no jornat "Vator Econômico", acompanhado da pubticação na

página da Emissora na rede mundiat de computadores e do envio de notificação ao

Debenturista e ao Agente Fiduciário, respeitadas outras regras retacionadas à

pubticação de anúncio de convocaçáo de assembleias gerais constantes da Lei das

Sociedades por Ações, da regutamentaÇão apticável e desta Escritura de Emissáo,
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ficando dispensada a convocação no caso da presenÇa da totatidade dos titutares
de todas as Debêntures em Circutaçáo.

4.2.2 As Assembteias Gerais serão convocadas com antecedência mínima

de 15 (qujnze) dias corridos.

4.2.3 A Assembteia Geral de Debenturistas em segunda convocaÇão

somente poderá ser reatizada em, no mínimo, 8 (oito) dias corridos após a data
marcada para instalaçào da Assembteia Geral de Debenturistas em primeira
convocação.

4,3 Aplicar-se-á à Assembteia Geral de Debenturistas, no que couber, as

disposiçôes da Lei das Sociedades por Ações apticaveÍs às assembteias gerais de acionistas.

4.4 A Assembteia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em primeira

convocação, com a presença de Debenturistas que representem, no mínimo, metade das

Debêntures em Circutação e, em segunda convocação, com a presenÇa de Debenturistas
representando quatquer número das Debêntures em Circutação.

4.5 Cada Debênture conferirá ao respectivo titular o direito a 1 (um) voto nas

Assembleias Gerais de Debenturistas.

4.6 As detiberações da Assembteia Geral de Debenturistas serão aprovadas por

titulares de Debêntures que representem, no minimo (a) a maioria das Debêntures em

Circutação, em primeira convocação, e (b) a maioria das Debêntures de titutaridade dos

presentes, em segunda convocação.

4.6.1 Sem prejuízo do disposto na C[áusuta 4.6 acima, dependerá da

aprovação por titulares de Debêntures que representem, no mínimo, 55%

(cinquenta e cinco por cento) das Debêntures em Circutaçáo, quaisquer

deliberaçoes da Assembteia Geral de Debenturistas que envolvam (a) a atteraçáo

da presente Escritura de Emissão para a modificação (í) das características dos

Direitos Creditórios Vinculados que podem ser adquiridos peta Emissora, (2) dos

Critérios de Etegibitidade, (3) dos Eventos de Aceleração e/ou dos Eventos de

Desaceteração, (4) dos Eventos de Vencimento Antecipado, (5) das declarações e

garantias da Emissora e dos Fiadores constantes da Cláusuta 5 abaixo; (6) das

obrigações adicionais da Emissora e dos Fiadores constantes da Ctáusuta 6 abaixo,

(7) de qualquer dos quóruns de detiberaçáo em Assembleia Geral de Debenturistas
prevÍstos nesta Escritura de Emrssão e/ou (8) de quatquer atteração das disposições

retativas às Garantias, (b) a dação em pagamento dos Direitos Creditórios

Vincutados, nos termos da Ctáusuta 3.24 acima e/ou (c) toda e quatquer

modificaçáo, atteração ou aditamento do Contrato de Cessão de Créditos, do
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Contrato da Conta Centralizadora, do Contrato de Agente de Garantias, dos

Contratos de Garantias, e/ou do Contrato de CobranÇa de Direitos Creditórios
lnadimptidos.

4.7 Quaisquer modificaçoes a esta Escritura de Emissão, inctusive aquetas

decorrentes de deliberações dos Debenturrstas, deverão ser formalizadas mediante

aditamento a esta Escritura de Emissão.

4,8 Será obrÍgatória a presença dos representantes legais da Emissora nas

Assembteias Gerais de Debenturistas convocadas pela Emissora, enquanto que nas

assembteias convocadas petos Debenturistas ou peto Agente Fiduciário, a presença dos

representantes legais da Emissora será facuttativa, a menos que tal presença seja

solicitada petos Debenturistas ou peto Agente Fiduciário, hipótese em que será

obrigatória.

4.9 As detiberações tomadas petos Debenturistas em Assembteias Gerais de

Debenturistas no âmbito de sua competência tegat, observados os quóruns desta Escritura

de Emissão, vincularão a Emissora e os Fiadores e obrigarão todos os titutares de

Debêntures em Circutação, independentemente de terem comparecldo à Assembteia Geral

de Debenturistas ou do voto proferido nas respectivas Assembteias Gerais de

Debenturistas.

4.10 O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de

Debenturistas e prestar aos Debenturistas as informaçôes que Ihe forem soticitadas.

4.11 A presidência da Assembteia GeraI de Debenturistas caberá ao Debenturista

etejto pelos Debenturjstas presentes.

4.17 A Assembteia Geral de Debenturistas poderá ser reatizada por meio de

consutta format aos Debenturistas, na qual deverá ser observado prazo mínimo de 7 (sete)

Dias Úteis da data do envio da notificaÇão da consutta format aos Debenturistas para que

possam se manifestar formatmente a respeito das matérias a serem objeto de detiberaçáo,

observadas as demais regras apticáveis previstas na regutamentação em vigor.

5 Declarações e garantias da Emissora e dos Fiadores

DectaracÕes e qarantias da Emissora: A Emissora declara e garante que

é sociedade por ações devidamente organrzada, constituída e existente de acordo

com as leis apticáveis e está devidamente autorizada a conduzir os seus negócios,

com ptenos poderes para deter, possuir e operar seus bens;

5.1

(a)

n I
77

W

Y

\,

Õ



(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

ío\

possui vátidas, eficazes, em pe!'feita ordem e vigor todas as licenças, concessóes,

autorizações, permissôes e alvarás, inctusive societárias, regutatórias e

ambientais, exigidas pelas autoridades federais, estaduais, municipais ou

regutadoras apticáveis ao exercício de suas atividades, sendo que até a presente

data a Emissora , assim como suas Controtadas, Controladoras e/ou cotigadas, não

foram notificadas acerca da revogaçáo de quaisquer delas ou da existência de

processo administrativo que tenha por objeto a revogaçào, suspensào ou

cancelamento de quaisquer detas, exceto por aquetas em processo tempestivo de

renovação;

está devidamente autorizada a cetebrar esta Escritura de Emissão, o Contrato de

Cessão de Direitos Creditórios, os Contratos de Garantias e os demais documentos

retacionados à Emissão e à Oferta Restrita e a cumprir com suas respectivas

obrigações, e obteve todas as Iicenças, autorizações e consentimentos necessários,

inclusive, mas sem timitação, aprovações societárias da Emissão e da constituição

das GarantÍas, tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais e

estatutários necessários para tanto;

as pessoas que a representam na assinatura desta Escritura de Emissão têm poderes

bastantes para tanto;

está cumprindo, em todos os aspectos retevantes, todas as [eis, regulamentos,

normas administrativas e determinações de órgãos governamentais, autarquias ou

tribunais, vigentes e apticáveis à conduçáo de seus negócios;

a presente Escritura de Emissão e os demais documentos retacionados à Emissào e

à Oferta Restrita constituem obrigações tegais, vátidas, eficazes e vincutantes,

exequíveis de acordo com os seus termos e condiçóes;

a cetebração e os termos e condiÇões desta Escritura de Emissão e dos demais

documentos retativos à Emissão e à Oferta Restrita e o cumprimento das obrigações

previstas, (í) não infringem seu estatuto sociau (2) não infringem quatquer

disposição legat, contrato ou instrumento do qual seja parte; (3) não infringem

quatquer decisão ou sentença administrativa, judiciat ou arbitral em face da

Emissora; (4) náo infringem quatquer ordem administrativa que seja do seu

conhecimento; (5) náo resuttaráo em (i) vencimento antecipado de quatquer

obrigação estabetecida em quatquer desses contratos ou instrumentos; (ii) criação

de quatquer ônus ou gravame sobre qualquer de seus bens ou ativos; ou (iii)

rescisáo de quatquer desses contratos ou instrumentos; e (6) náo attera os seus

respectivos estados patrimoniais: {

f,§.
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(h) náo há quatquer tigação entre a Emissora e o Agente Fiduciário e náo tem
conhecimento da existêncía de fato que impeça o Agente Fiduciário a exercer sua

função;

(i) não há ações judiciais, processos ou arbitragem, de quatquer natureza, inctuindo,

sem limitaçáo, cíveis, trabalhistas, fiscais e previdenciárias contra si, que possam

causar Efeito Adverso Relevante;

(i) suas obrigaçoes, nos termos desta Escrjtura de Emissào e dos demais documentos

retacionados à Emissão e à Oferta Restrita, constituem obrigaÇões diretas,

incondicionais e náo subordinadas;

(k) (í)todos os contratos, acordos ou compromissos materiais, sejam escritos ou

verbais, dos quais é parte, ou com retaçào aos quais está obrigada, são vátidos,

vincutativos, estão em pteno vigor e efeito e sào exequíveis, de acordo com seus

termos; (2) não viotou, nem está inadimptente, em quatquer aspecto retevante,

em retaçáo a quatquer dos contratos referidos acima, náo tendo nenhuma

contraparte de quatquer destes descumprido, em qualquer aspecto relevante,

quatquer de suas obrigações previstas; (3) nào cetebrou contratos envotvendo

derivativos;

(t) (í) nào se encontra em estado de insolvência, fatência, recuperação judiciat,

dissotuçáo, intervenção, regime especiat de administraÇão temporária (RAET) ou

tiquidaÇão extrajudiciaU (2) tem capacidade econômico-financeira para assumir e

cumprir todos os compromissos previstos nesta Escritura de Emissão; e (3) o

cumprimento de suas obrigaçÕes decorrentes desta Escritura de Emissão não

resuttará no agravamento do seu risco de crédito ou na sua capacidade de honrar

com outras obrigaçÕes íinancet ras:

(m) mantém um sistema de controte interno de contabitidade suficiente para garantir

razoavelmente que: (í) as operaçôes sejam executadas de acordo com as

autorizações gerais e específicas de sua administração; e (2) as operações sejam

registradas conforme necessário para permitir a etaboração das demonstraçÕes

financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasit e para manter

contabitidade dos seus ativos;

(n) na data de cetebração da presente Escritura de Emissão e na data de integratizaçáo

das Debêntures, é e continuará sendo sotvente, nos termos da tegistaçáo brasiteira;

não omitiu do Coordenador Líder, do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas

nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que possa

razoavelmente resuttar em Efeito Adverso Relevante;

(

)
(
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(o)
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(p) a Conta Centratizadora é a única conta bancária utitizada peta Emissora para os

propósitos da Emissáo;

(q) os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente encontram-se livres e
desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, com exceção da garantia a ser
constituída nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios;

(r) todas as Ínformações (consideradas como um todo) prestadas ao Coordenador
Líder, ao Agente Fiduciário e/ou aos Debenturistas, anteriormente ou
concomitantemente à presente data, para fins de anátise e aprovaçáo da emissão
das Debêntures, são corretas, verdadeiras, consistentes e suficientes em todos os
seus aspectos relevantes na data na quat referidas informaçôes foram prestadas e
não omitem quatquer fato retevante necessário para fazer com que referidas
informações (consideradas como um todol não sejam enganosas no referido tempo
à luz das circunstâncias nas quais foram prestadas;

(s) não possui, nem seus bens possuem, qualquer imunidade em retação à competência
de qualquer tribunat no Brasit ou em retação a quatquer ato judiciat (quer por meio
de citação ou notificação, penhora antes da decisão, penhora em garantia de
execução da decisão judiciat, quer de outra forma), exceto com retação aqueles
bens que são objeto de concessões governamentais e considerados de interesse
púbtico;

(t) tem plena ciência e concorda integratmente com a forma de divutgação e apuração
da Taxa Dl, e a forma de cátcuto da RemuneraÇão foi acordada por livre vontade
da Emissora e dos Fiadores, em observância aos princípios de boa-fe;

(u) não existe quatquer ação ou procedimento judicial ou extrajudiciat, procedimento
administrativo ou arbitral que possa vir a causar Efeito Adverso Retevante em sua
condição financeira;

(v) não existe quatquer ação ou procedimento judiciaI ou extrajudiciat, procedimento
administrativo ou arbitral visando anutar, atterar, invatidar, questionar ou de
quatquer forma afetar esta Escritura de Emissáo, ou, ainda, que possa afetar a sua
capacidade de cumprir com as suas obrigacões previstas nesta Escritura de Emissão
e/ou nos demais documentos retacionados à Emissão e/ou à Oferta Restrita;

(w) não existe quatquer inquerito ou qualquer outro tipo de investigação
governamental de que tenha sido notificado ou citado, que possa afetar a sua
capacidade de cumprir com as suas obrigaçoes previstas nesta Escritura de Emissão
e/ou nos demais documentos retacionados à Emissão e/ou à Oferta Restrita;

,{ v 0 v
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(x) nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença ou qualificação
junto a quatquer autoridade governamental ou órgão regutatório é exigido para o
cumprimento de suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão;

(v) tem ciência e cumprem rigorosamente, por si, suas Controtadas, Controtadoras

e/ou cotigadas, seus funcionários, seus diretores e/ou consetheiros ( í ) a Legistação
Socioambiental e (2) a Legistação Anticorrupção, dectarando ainda que envida os

methores esforços para que seus contratados e/ou subcontratados se

comprometam a observar às disposiçôes contidas na Legistação Socioambiental e

nas Legistação Anticorrupção;

(z) possui vátidas, eficazes, em perfeita ordem e vigor todas as licenças, concessões,

autorizações, permissões e atvarás, inctusive societárias, regutatórias e

ambientais, exigidas petas autoridades federais, estaduais, municipais ou
regutadoras apticáveis ao exercício de suas atividades, sendo que até a presente

data a Emissora, assim como suas Controtadas, Controtadoras e/ou cotigadas, não

foram notificadas acerca da revogação de quaisquer delas ou da existência de
processo administrativo que tenha por objeto a revogaçâo, suspensão ou

cancetamento de quaisquer detas, exceto por aquetas em processo tempestivo de
renovaçáo;

(aa) está, assim como suas Controtadas, Controladoras e/ou cotigadas, cumprindo todas

as leis, regutamentos, normas administrativas e determinações dos órgáos
governamentais, autarquias ou instâncias judiciais, administrativas e arbitrais
apticáveis ao exercício de suas ativjdades;

(bb) no methor do seu conhecimento, no contexto das atividades desenvotvidas, declara
a inexistência de viotação ou indício de viotação de quatquer dispositivo de

qua[quer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prática de corrupção

ou atos lesivos à administração púbtica, inctuindo, sem limitaçáo, a Legistação

Anticorrupção, por si, suas Controladas, Controtadoras e/ou coligadas, seus

funcionários, seus diretores e/ou consetheiros;

(cc) no methor do seu conhecimento, dec[ara e garante que náo estão envotvidas ou

iráo se envolver, direta ou indiretamente, por si, suas Controtadas, Controtadoras

e/ou cotigadas, seus funcionários, seus diretores e/ou consetheiros, durante o
cumprimento das obrigações previstas nêsta Escritura de Emissão, no Contrato de

Cessão de Creditos, nos Contratos de Garantias e/ou quaisquer outros documentos

da Emissão e/ou da Oferta Restrita, em quatquer atividade ou prática que constitua

uma infração aos termos da Legistação Socioambiental e/ou da Legistaçáo

Anticorrupçáo;

,ç.
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(dd) não possui conhecimento de qualquer açáo judiciat, procedimento administrativo
ou arbitral, inquérito ou investigação pendente ou iminente, incluindo mas não se

limitando àquetes de natureza socioambiental e/ou retacionados a Legislação

Anticorrupção, envolvendo e/ou que possa afetar a Emissora, assim como suas

Controtadas, Controtadoras e/ou coLigadas, perante quatquer tribunat, órgão
governamentat ou árbitro referentes às atividades por etas desenvolvidas;

(ee) está cumprindo as teis, regutamentos e potíticas anticorrupção a que está

submetida, bem como as determinações e regras emanadas por quatquer órgáo ou

entidade governamentaI a que esteja sujeita, que tenham por finalidade o combate
ou a mitÍgaÇão dos riscos relacionados a práticas corruptas, atos tesivos, infrações
ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, de "tavagem" ou ocuttação de
bens, direitos e vatores, ou contra o Sistema Financeiro Nacionat, o Mercado de

Capitais ou a administração púbtica nacional ou, conforme apticávet, estrangeira,
inctuindo, sem Iimitação, atos itícitos que possam ensejar responsabitidade

administrativa, civiI ou criminat nos termos da Legistaçáo Anticorrupção;

(ff) náo omitiu ou omitirá quatquer fato que possa resultar em atteração substancial
na situação econômico-financeira, operacionaI ou jurídica da Emissora;

(CC) cumpre com o disposto na Legistação Socioambienta[, inctusive de forma que (í)
não utilizam, direta ou indiretamente, trabalho em condiçôes anátogas às de

escravo ou trabatho infantil ou de silvícotas; (2) os trabathadores são devidamente
registrados nos termos da tegistação em vigor; (3) cumprem as obrigações

decorrentes dos respectivos contratos de trabatho e da legislação trabathista e
previdenciária em vigor; (4) cumprem a tegistação apticável à proteção do meio
ambiente, bem como à saúde e segurança do trabatho; (5) detêm todas as

permissões, licenças, autorizaçôes e aprovações necessárias para o exercício de

suas atividades, em conformidade com a Legistação Socioambientat; (ó) possuem

todos os registros necessários, em conformidade com a legislaçáo civit e ambientaI
apticáveis; e (7) os recursos do crédito ora concedido não serão destinados a
qualquer projeto que não atenda à Legistacáo Socioambienta[;

(hh) inexiste, inctusive em retação às suas Controladas, Controladoras e/ou coligadas,

(1) descumprimento de quatquer disposição contratual relevante, legaI ou de

quatquer outra ordem judiciat, administrativa ou arbitrat; ou (2) qualquer processo

ou procedimento, judiciat, administrativo ou arbitrat, inquérito ou quatquer outro
tipo de investigação governamentat, em quatquer dos casos deste inciso, (i) que

possa afetar a Emissão ou os negócios da Emissora, assim como de suas Controtadas,

Controtadoras e/ou cotigadas; ou (ii) visando a anular, atterar, invatidar,
questionar ou de quatquer forma afetar esta Escritura de Emissão, o Contrato de

(
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Cessão de Creditos, os Contratos de Garantias e/ou quaisquer outros documentos
da Emissão e/ou da Oferta Restrita; e

(ii) está em dia com o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária
(municÍpat, estaduaI e federat), trabalhista, previdenciária, ambientat e de
quaisquer outras obrigaÇões impostas por lei, exceto por aquelas para as quais

tenha sido obtido provimento jurisdiciona[ com exigibilidade imediata e cuja
ausência não cause um Efeito Adverso Relevante na Emissora, e/ou em suas

Controtadas e/ou Controtadoras.

5.2 Dectaracôes e qarantias dos Fiadores Cada Fiador dectara e garante que:

(a) em retação aos Fiadores PJ, são sociedades devidamente organizadas, constituídas
e existentes de acordo com as teis apticáveis e estão devidamente autorizadas a

conduzir os seus negócios, com ptenos poderes para deter, possuir e operar seus

bens;

(b) em retação aos Fiadores PJ, possuem vátidas, eficazes, em perfeita ordem e vigor
todas as Iicenças, concessões, autorizaÇões, permissões e alvarás, inctusive
societárias, regutatórias e ambientais, exigidas petas autoridades federais,
estaduais, municipais ou regutadoras apLicáveis ao exercício de suas atividades,
sendo que até a presente data os Fiadores PJ, assim como suas Controtadas,
Controtadoras e/ou cotigadas, náo foram notificadas acerca da revogaçáo de
quaisquer detas ou da existência de processo administrativo que tenha por objeto
a revogação, suspensão ou cancetamento de quaisquer detas, exceto por aquetas
em processo tempestivo de renovacão:

(c) está devidamente autorizado a cetebrar esta Escritura de Emissão e os demais
documentos retacionados à Emissão e à oferta Restrita, conforme apticávet, e a
cumprir com suas respectivas obrigações, e obteve todas as Iicenças, autorizações
e consentimentos necessários, inctusive, mas sem limitaçào, em retação aos

Fiadores PJ, as aprovações societárias para a prestaÇão da Fiança e para

constituição das demais Garantias (conforme apticávet), tendo sido ptenamente

satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(d) tem conhecimento da totatidade dos termos e condições da Emissáo e da Oferta,
inctuindo os termos e condições de todos os Contratos de Garantia e demais

contratos retacionados à Emissão e à Oferta;

em retação aos Fiadores PJ, as pessoas que os representam na assinatura desta

Escritura de Emissão e dos demais documentos retativos à Emissáo e à Oferta
Restrjta têm poderes bastantes para tanto;
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está cumprindo, em todos os aspectos retevantes, todas as teis, regulamentos,
normas administrativas e determinaçôes de órgãos governamentais, autarquias ou
tribunais, vigentes e apticáveis à condução de seus negócios;

a presente Escritura de Emissão e os demais documentos retacionados à Emissão e
à Oferta Restrita constituem obrigaÇões tegais, vátidas, eficazes e vincutantes,
exequíveis de acordo com os seus termos e condiçÕes;

a cetebração e os termos e condições desta Escritura de Emissão e dos demais
documentos retativos à Emissão e à Oferta Restrita e o cumprimento das obrigaçôes
previstas, inctusive no que tange à prestação da Fiança (1) náo infringem, no caso

dos Fiadores PJ, seus documentos societários, (2) não infringem quatquer
disposição tegat, contrato ou instrumento do quaI seja parte; (3) náo infringem
qualquer decisão ou sentença administrativa, judiciat ou arbitraI em face do
respectÍvo Fiador; (4) náo infringem quatquer ordem administrativa que seja do
seu conhecimento; (5) não resultârão em (i) vencimento antecipado de quatquer
obrigaçáo estabetecida em quatquer desses contratos ou instrumentos; (ii) criação
de qualquer ônus ou gravame sobre quatquer de seus bens ou ativos; ou (iii)
rescisão de quatquer desses contratos ou instrumentos; e (6) não attera os seus

respectivos estados patrimoniars;

não há ações judiciais, processos ou arbitragem, de quatquer natureza, inctuindo,
sem limitação, cíveis, trabathistas, fiscais e previdenciárias contra si, que possam

causar Efeito Adverso Retevante;

esta Escritura de Emissão e os demais documentos relativos à Emissão e à Oferta
Restrita e as obrigaçôes netes previstas, notadamente a prestação da Fiança,

constituem obrigações lícitas, vátidas e vincutantes, conforme apticável,
exequíveis de acordo com os seus termos e condiçoes, com força de títuto
executivo extrajudiciat, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil;

(1)todos os contratos, acordos ou compromissos materiais, sejam escritos ou

verbais, dos quais é parte, ou com retaçáo aos quais está obrigada, sáo vátidos,

vincutativos, estão em pteno vigor e efeito e são exequíveis, de acordo com seus

termos; (2) não violou, nem está inadimptente, em quatquer aspecto retevante,
em retação a quatquer dos contratos referidos acima, não tendo nenhuma

contraparte de qualquer destes descumprido, em quatquer aspecto retevante,
quatquer de suas obrigações previstas; (3) não cetebrou contratos envotvendo

derivativos;

P.I
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(t) conforme apticávet, (1) não se encontra em estado de insotvência, interdição,
falência, recuperação judiciat, dissotucão, intervenção, regime especiaI de

administração temporária (RAET) ou tiqurdaçâo extrajudicia[ (2) tem capacidade
econômico-financeira para assumir e cumprir todos os compromissos previstos

nesta Escritura de Emissão; e (3) o cumprimento de suas obrigaçoes decorrentes
desta Escritura de Emissão nào resultará no agravamento do seu risco de crédito
ou na sua capacidade de honrar com outras obrigações financeiras;

(m) em retação aos Fiadores PJ, mantêm um sistema de controte interno de

contabitidade suficiente para garantir razoavelmente que: (1) as operações sejam
executadas de acordo com as autorizacões gerais e específicas de sua

administração; e (2) as operaçÕes sejam registradas conforme necessário para

permitir a elaboração das demonstraÇôes financeiras de acordo com as práticas

contábeis adotadas no Brasil e para manter contabitidade dos seus ativos;

(o) não omitiu do Coordenador Líder, do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas

nenhum fato, de quatquer natureza, que seja de seu conhecimento e que possa

razoavelmente resuttar em Efeito Adverso Retevante;

(p) em retação ao 5r. Juan, seu estado civil atual é "divorciado", de modo que a

prestação da Fiança prevista na presente Escritura de Emissão não depende de

quatquer tipo de vênia conjugat;

(q) conhece e concorda com todos os termos da Fiança, sendo certo que nenhuma

objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou por este invocada

com a intenção de se escusar do cumprimento de suas obrigações perante os

Debenturistas;

(r) todas as informações (consideradas como um todo) prestadas ao Coordenador

Líder, ao Agente Fiduciário e/ou aos Debenturistas, anteriormente ou

concomitantemente à presente data, para fins de anátise e aprovação da emissão

das Debêntures, são corretas, verdadeiras, consistentes e suficientes em todos os

seus aspectos retevantes na data na qual referidas informações foram prestadas e

não omitem quatquer fato retevante necessário para fazer com que referidas

informações (consideradas como um todo) náo sejam enganosas no referido tempo
à luz das circunstâncias nas quais foram prestadas;
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(n) na data de cetebração da presente Escritura de Emissáo e na data de integralização
das Debêntures, é e continuará sendo sotvente, nos termos da tegistação brasiteira;
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(s) tem plena ciência e concorda integratmente com a forma de divutgaçào e apuração

da Taxa Dl, e a forma de cálcuto da Remuneração foi acordada por livre vontade

da Emissora e dos Fiadores, em observância aos princípios de boa-fé;

(t) não existe quatquer açào ou procedimento judiciaI ou extrajudiciat, procedimento

administrativo ou arbitral que possa vir a causar Efeito Adverso Retevante em sua

condição financeira;

(u) não existe quatquer ação ou procedimento judiciaI ou extrajudiciat, procedimento

administrativo ou arbitra[ visando anular, alterar, invalidar, questionar ou de

quatquer forma afetar a FianÇa, esta Escritura de Emissão, ou, ainda, que possa

afetar a sua capacidade de cumprir com as suas obrigaçóes previstas nesta Escritura

de Emissão, no Contrato de Cessáo de Créditos, nos Contratos de Garantia e/ou
nos demais documentos relacionados à Emissão e/ou à Oferta Restrita;

(v) não existe quatquer inquérito ou qualquer outro tipo de investigaçáo
governamental de que tenha sido notificado ou citado, que possa afetar a sua

capacidade de cumprir com as suas obrigações previstas nesta Escritura de

Emissão, no Contrato de Cessão de Créditos, nos Contratos de Garantta e/ou nos

demais documentos retacionados à Emissáo e/ou à Oferta Restrita;

(w) nenhum registro, consentimento, autorizacão, aprovação, ljcença ou quatificaçáo
junto a quatquer autoridade governamental ou órgão regulatório é exigido para o

cumprimento de suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão;

(x) tem ciência e cumprem rigorosamente, por si, suas Controtadas, Controtadoras

e/ou cotigadas, seus funcionários, seus diretores e/ou consetheiros (í ) a Legistação

Socioambiental e (2) a Legistação Anticorrupção, dectarando ainda que envida os

methores esforços para que seus contratados e/ou subcontratados se

comprometam a observar às disposiçôes contidas na Legistaçáo Socioambientat e

nas Legistação Anticorrupção;

(v) possui vátidas, eficazes, em perfeita ordem e vigor todas as licenças, concessôes,

autorizaçÕes, permissôes e atvarás, inctusive societárias, regulatórias e

ambientais, exigidas petas autoridades federais, estaduais, municipais ou

reguladoras aplicáveis ao exercício de suas atividades, sendo que até a presente

data o respectivo Fiador, assim como suas Controtadas, Controtadoras e/ou
cotigadas, não foram notíficadas acerca da revogação dê quaisquer detas ou da

existência de processo administrativo que tenha por objeto a revogacáo, suspensão

ou cancetamento de quaisquer delas, exceto por aquetas em processo tempestivo
de renovação;
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(z) está, assim como suas Controtadas, Controtadoras e/ou coligadas, cumprindo todas
as leis, regutamentos, normas administrativas e determinaÇões dos órgáos
governamentais, autarqujas ou instâncias judiciais, administratrvas e arbitrais
apticáveis ao exercício de suas atividades;

(aa) no methor do seu conhecimento, no contexto das atividades desenvotvidas, dectara
a inexistência de viotaçáo ou indício de violação de quatquer dispositivo de
quatquer lei ou regutamento, nacionaI ou estrangeiro, contra prática de corrupção
ou atos lesivos à administraçáo púbtica, inctuindo, sem [imitação, a Legislação
Anticorrupção, por si, suas Controladas, Controtadoras e/ou cotigadas, seus

funcionários, seus diretores e/ou conselheiros;

(bb) no methor do seu conhecimento, declara e garante que não estão envotvidas ou
irão se envolver, direta ou indiretamente, por si, suas Controtadas, Controtadoras
e/ou cotigadas, seus funcionários, seus diretores e/ou consetheiros, durante o

cumprimento das obrigações previstas nesta Escritura de Emissão, no Contrato de
Cessáo de Créditos, nos Contratos de Garantias e/ou quaisquer outros documentos
da Emissào e/ou da Oferta Restrita, em quatquer atividade ou prática que constitua
uma infração aos termos da Legistacão Socioambiental e da Legistação
Anticorrupção;

(cc) não possui conhecimento de quatquer açào judiciat, procedimento admjnistrativo
ou arbitrat, inquérito ou investigação pendente ou iminente, inctujndo mas não se

[imitando àquetes de natureza socioambiental e/ou retacionados a Legistação

Anticorrupção, envolvendo e/ou que possa afetar o respectivo Fiador, assim como
suas Controtadas, Controtadoras e/ou cotigadas, perante quatquer tribunat, órgão
governamentaI ou árbitro referentes às atividades por etas desenvotvidas;

(dd) está cumprindo as teis, regutamentos e potíticas anticorrupçào a que está

submetida, bem como as determinaçÕes e regras emanadas por quatquer órgão ou

entidade governamentaI a que esteja sujeita, que tenham por finaIidade o combate
ou a mitigação dos riscos relacionados a práticas corruptas, atos lesivos, infraçóes
ou crimes contra a ordem econômica ou trjbutária, de "tavagem" ou ocultacão de
bens, direitos e valores, ou contra o Sistema Financeiro Nacionat, o Mercado de

Capitais ou a administração púbtica nacional ou, conforme apticável, estrangeira,
inctuindo, sem Iimitação, atos i[ícitos que possam ensejar responsabitidade

administrativa, civiI ou criminat nos termos da Legislação Anticorrupçáo;

(ee) não omitiu ou omitirá quatquer fato que possa resultar em alteração substancial
na situação econômico-financeira, operacionaI ou jurídica do Fiador;
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(ff) cumpre com o disposto na Legistação Socroambientat, inctusive de forma que (í)
não utitizam, direta ou indiretamente, :rabatho em condições anátogas às de
escravo ou trabatho infantil ou de silvícotas; (2) os trabathadores sáo devidamente
registrados nos termos da legistação em vigor; (3) cumprem as obrigaçÕes

decorrentes dos respectivos contratos de trabatho e da legistaÇão trabathista e
previdenciária em vigor; (4) cumprem a tegistação apticável à proteção do meio
ambiente, bem como à saúde e seguranca do trabatho; (5) detêm todas as

permissÕes, licenças, autorizações e aprovações necessárias para o exercício de
suas atividades, em conformidade com a Legistação Socioambiental; (6) possuem

todos os registros necessários, em conformidade com a tegislaÇáo civil e ambiental
apticáveis; e (7) os recursos do crédito ora concedido não serão destinados a
quatquer projeto que não atenda à Legistacão Socioambientat;

(gg) inexiste, inctusive em retação às suas Controtadas, Controtadoras e/ou cotigadas,
(1) descumprimento de quatquer disposjcão contratual retevante, legat ou de
quatquer outra ordem judiciat, admjnistrativa ou arbitraU ou (2) quatquer processo

ou procedimento, judiciat, administrativo ou arbitrat, inquerito ou quatquer outro
tipo de investigaçáo governamentat, em quatquer dos casos deste inciso, (i) que
possa afetar a Emissão ou os negócios do Fiador, assim como de suas Controtadas,
Controtadoras e/ou cotigadas; ou (ii) visando a anutar, atterar, Ínvatidar,
questionar ou de quatquer forma afetar esta Escritura de Emissão, o Contrato de
Cessão de Créditos, os Contratos de Garantias e/ou quaisquer outros documentos
da Emissáo e/ou da Oferta;

(hh) em retação aos Fiadores PJ, suas demonstraçôes financeiras relativas aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 7017 e 2018 representam
corretamente a sua posição patrimonial e financeira consotidada, bem como os

seus resuttados operacionais naquelas datas e para aqueles períodos e foram
devidamente elaboradas em conformidade com a legistação apticávet, sendo que

desde a data de suas demonstraçÕes financeiras mais recentes e até a presente

data não houve (í) nenhum Efeito Adverso Relevante na posição patrimonial e
financeira consotidada do respectivo Fiador PJ, bem como nos resuttados

operacionais do respectivo Fiador PJ; (2) quatquer operação envotvendo o

respectivo Fiador PJ e/ou suas Controtadas, fora do curso normal de seus negócios
que seja retevante para o respectivo Fiador PJ e/ou para suas Controtadas; (3)

dectaração ou pagamento peto respectivo Fjador PJ e/ou por suas Controladas, de

dividendos, juros sobre o capital próprio ou proventos de quatquer natureza; (4)
quatquer atteração no capital social ou aumento do endividamento do respectivo
Fiador PJ e/ou de suas Controtadas; e (5) a contratação de novas dívidas peto

respectivo Fiador PJ e/ou por suas Contro.adas; e
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(ii) está em dia com o pagamento de todas as obrigaçóes de natureza tributária
(municipat, estaduaI e federat), trabathista, previdenciária, ambientat e de
quaisquer outras obrigações impostas por lei, exceto por aque[as para as quais

tenha sido obtido provimento jurisdicionat com exigibitidade imediata e cuja
ausência não cause um Efeito Adverso Retevante no respectivo Fiador, e/ou em
suas Controtadas e/ou Controladoras (conforme apticávet).

5.3.1 Sem prejuízo do disposto acima, a Emissora e os Fiadores obrigam-
se a notificar em até 5 (cinco) Djas Úteis o Agente Fiduciário e os Debenturistas
caso quatquer das dectarações aqui prestadas torne-se inverídica ou incorreta.

Obrigações Adicionâis da Emissora e dos Fiadores

6.1 Obri ões da Emissora : Sem prej uízo das demais obrigações previstas nesta

\)

a

Escritura de Emissão, a Emissora assume as obrigaçôes a seguir mencionadas, em rol não
exaustivo:

(a) manter-se adimptente com todas as obrigações pecuniárias decorrentes desta
Escritura de Emissão, inctuindo, mas não se limitando às obrigaçÕes de pagamento
referentes ao montante devido aos Debenturistas a título de (1) Amortização
Programada, (2) Remuneração, (3) Amortizaçáo Extraordinária Obrigatória, e (4)
Resgate Antecipado Obrigatório Totat, conforme aplicávet, se houver recursos para

tanto;

(b) retativamente às Debêntures não custodiadas na 83 Segmento CETIP UTVM,

encaminhar ao Agente Fiduciário, em ate 1 (um) Dia Útit de cada Data de
Pagamento, (í ) os comprovantes de pagamento aos Debenturistas e (2) documento
que informe a titularidade das Debêntures;

cumprir todas as [eis, portarias, normas, regutamentos e exigências apticáveis à

Emissora;

h 'l

(c)

5.3 lndenizaÇão: A Emissora e os Fiadores obrigam-se sotidariamente, de forma
irrevogável e irretratávet, a indenizar os Debenturistas por todos e quaisquer prejuízos,
danos, perdas, custos e/ou despesas (inctuindo custas judiciais e honorários advocatícios)
diretamente ou indiretamente incorridos e comprovados petos Debenturistas, inctuindo,
mas não se [imitando, àquetes causados em razão da inveracidade, inconsistência,
incorreção ou insuficiência de quatquer de suas dectaraçÕes prestadas nos termos desta
Ctáusuta 5, bem como de quaisquer informações prestadas aos subscritores das Debêntures
no âmbito da Oferta Restrita, sem prejuízo da possibitidade de declaração do Vencimento
Antecipado das Debêntures, na forma da Ctáusuta 8 acima.
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(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

fornecer quaisquer informações ou esctarecimentos relacionados à Emissão, à

Oferta Restrita, à Garantias e às Debêntures ao Agente Fiduciário e/ou aos

Debenturistas, em um prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados de sua soticitação, ou
prazo maior que venha a ser acordado entre as Partes;

não efetuar nenhuma operaçáo que possa resuttar em redução de capitat,
incorporação, fusão, cisão ou dissolução da Emissora, exceto se previamente

aprovada petos Debenturistas reunidos em Assembteia GeraI de Debenturistas;

divutgar em sua página na rede mundial de computadores a ocorrência de fato
retevante, conforme definido pelo artigo 2'da lnstrução CVM 358, comunicando
imediatamente o Agente Fiduciário e os Debenturistas;

enviar ao Agente Fiduciário os dados financeiros (inctusive as demonstrações
financeiras auditadas disponíveis referentes ao úttimo exercício sociat), atos
societários e organograma de seu grupo societário, o qual deverá conter, inctusive,
os controladores, as controtadas, as sociedades sob controte comum, as cotigadas,
e as sociedades integrantes do btoco de controte da Emissora, conforme apticável,
no encerramento de cada exercício sociat. e prestar ao Agente Fiduciário todas as

informações, que venham a ser por este soticitadas para a etaboracão do relatório
do Agente Fiduciário de que trata o subitem 7.4(m) abaixo, no prazo de até 30

(trinta) dias corridos antes do encerramento do prazo previsto para etaboração do
referido retatório do Agente Fiducjário. O referido organograma deverá ser
acompanhado de declaraçáo assinada peto(s) diretor(es) da Emissora atestando (í )
que permanecem válidas as disposições contidas na Escritura de Emissão, (2)
acerca da não ocorrência de quatquer dos Eventos de Vencimento Antecipado e
inexistência de descumprimento de obrigaÇÕes da Emissora perante os

Debenturistas e o Agente Fiduciário e (3) que não foram praticados atos em
desacordo com o estatuto sociat;

dentro de 2 (dois) Dias Uteis, fornecer qualquer informação que, razoavetmente,
venha a ser soticitada peto Agente Fiduciário, a fim de que este possa cumprir as

suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão e da lnstrução CVM 583 ou

em menor prazo, desde que assim exigido em normat legal;

assegurar que a Conta Centratizadora seja mantida aberta e em pteno

funcionamento durante todo o curso da Emissão, sempre em um Banco Autorizado
para o qual a Agência de Roting tenha atribuído nota iguat ou superior a "AA-" em

escata nacionat, e que nenhuma outra conta bancária seja usada para os mesmos

fins;

(
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(i) substituir em até 60 (sessenta) dias o Banco Depositário caso este venha a ter sua

classificação de risco rebaixada peta Agência de Roting, resuttando em nota
inferior a escata nacional;

(k) assegurar que os pagamentos dos Direitos Creditórios Vincutados, inctuindo os

repasses dos Estabetecimentos Comerciais responsáveis peta arrecadação dos
Direitos Creditórios Vincutados, sejam integratmente direcionados para a Conta
Centratizadora;

(t) não realizar operações fora do seu obieto sociat, observadas as disposições
estatutárias, legais e regulamentares em vigor, em especiat as que possam, direta
ou indiretamente, comprometer o pontuai e integral cumprimento das obrigaçôes
assumidas perante os Debenturistas;

(m) ate a tiquidação integral do Satdo Devedor das Debêntures, não alterar o seu objeto
socÍat, sem a previa e expressa anuência dos Debenturistas reunidos em Assembteia
Geral de Debenturistas, observado o quórum de detiberaçào;

(n) responsabilizar-se por e manter-se adimptente com re(ação a todos os tributos,
taxas e/ou contribuições decorrentes da Emissão e da Oferta Restrita e que sejam
de responsabitidade da Emissora, exceto aquetes objeto de contestação
administrativa ou judiciat;

(o) preparar as suas demonstraçóes financeiras de encerramento de exercício e, se for
o caso, demonstrações consotidadas, em conformidade com a Lei das Sociedades
por Ações e com as regras emitidas peta CVM, e proceder à adequada pubticidade
dos dados econômico-financeiros, nos termos exigidos peta Lei das Sociedades por

Ações, promovendo a pubticaçáo das suas demonstraçôes financeiras anuais;

(p) manter os documentos mencionados no subitem (o) acima em sua página na rede
mundial de computadores, por um prazo mínimo de 3 (três) anos;

(q) divutgar suas demonstraÇões financeiras, acompanhadas de notas expticativas e
parecer dos auditores independentes, em sua página na rede mundial de
computadores, dentro de 3 (três) meses contados do encerramento do exercício
sociaU

(r) observar as disposições da lnstruÇáo CVM 358, no tocante a dever de sigito e

vedações à negociaçáo;

(s) fornecer as informaçóes soticitadas peta CVM;

(

b
l\,a2

c+Y

l)
(

91

<(

v{

t
)



n.T.
ftl
l"t )/

(t) divutgar em sua página na rede mundia, de computadores o retatório anuat e
demais comunicações enviadas peto Agente Fiduciário na mesma data do seu
recebimento e mantê-tos disponíveis por um prazo mínimo de 3 (três) anos;

(v) cumprir com todas as determinações emanadas da CVM, com o envio de
documentos, prestando, ainda, as informacões que lhes forem soticitadas;

(w) efetuar o pagamento de todas as despesas comprovadas pelo Agente Fiduciário,
desde que necessárias para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou
para reatÍzar seus creditos, inctusive honorários advocatícios e outras despesas e
custos incorridos em virtude da cobrança de quatquer quantia devida aos
Debenturistas, nos termos desta Escrjtura de Emissão;

(x) manter sempre válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pteno vigor todas as

autorÍzaçÕes necessárias à assinatura dos documentos da Emissão e ao
cumprimento das obrigações netes previstas;

(v) manter atuatizados e pleitear a obtenção ou a tempestiva renovaçào, antes do
termino da vigência, nos termos da legrstação apticávet, de todos os atvarás,
aprovações, autorizações e Iicenças necessárias ao exercício de seus negócios;

(z) notificar, em até 1 (um) Dia Útit, o Agente Fiduciário da convocação de quatquer
Assembteia GeraI de Debenturistas peta Emissora;

(aa) comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas, exceto se expressamente for
informada por escrito peto Agente Fiduciário de que não deve comparecer;

(bb) observar estritamente a destinação e a Ordem de Atocação dos Recursos, e
encaminhar os dados e documentos necessários para que o Agente Fiduciário possa

realizar o acompanhamento da referida destinação dos recursos;

(cc) não reatizar quatquer operação de mútuo com qualquer de suas partes
retacionadas;

(dd) não reatizar a transferência a terceiros de quatquer dos Direitos Creditórjos
Vinculados, exceto nas hipóteses autorizadas nesta Escritura de Emissáo;
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(u) manter a sua contabitidade atuatizada e efetuar os respectivos registros de acordo
com os princípios contábeis geratmente aceitos no BrasiU
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(ee) não constituir quatquer ônus ou gravame sobre os Direitos Creditórios Cedidos
Fiduciariamente, ainda que sob condiçào suspensiva, exceto a Garantia ou
mediante a previa e expressa autorização da Assembteia Gerat de Debenturistas; e

(ff) adotar todas as providências com retaçào a qualquer processo, procedimento,
pendência, investigação, condenação, seja judiciat ou administrativa, de natureza
fiscal, trabalhista, ambientat, financeira, ou de quatquer outra natureza, perante
quatquer pessoa, entidade ou órgão, público ou privado, ou ente governamentat,
regutador, administrativo, fisca[izador, na esfera federat, estadua[, municipat,
distritat, locat ou simitares, bem como perante juízes ou tribunais arbitrais e de
justiça;

(CC) mediante soticitação do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas, obter e entregar
informações e/ou documentos necessários para atestar o cumprimento da
Legistação Socioambienta[ e da Legislação AnticorrupÇão, em um prazo de até 5

(cinco) Dias Úteis, contados da soticitaÇão nesse sentido, desde que tais
informações e documentos sejam (1) retacionados a riscos socioambientais
retativos à Emissora desde que decorrente de ínvestimento dos recursos obtidos
atraves da Escritura de Emissão e/ou (2) decorrentes de infração a Legistação
Anticorrupção;

(hh) mediante soticitaçáo do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas, quando estes
julgarem necessário e de forma justificada, contratar auditoria extraordinária na

Emissora e dos Direitos Credjtórios Vincutados por um dos Auditores lndependentes,
cujos custos deverão ser arcados peta Emissora;

(ii ) informar ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, por escrito, no prazo de até 1

(um) Dia Útit da data de quatquer soticitaçâo nesse sentido e/ou da data em que
vier a tomar ciência, a respeito: (í) de quatquer suspeita e/ou viotaçáo, por si,
suas Controtadas, Controtadoras e/ou cotigadas, seus funcionários, diretores e/ou
consetheiros, do disposto na Legistaçâo Socioambientat, desde que decorrente de
investimento dos recursos obtidos através da Escritura de Emissâo; e/ou (2) de
quatquer suspeita e/ou viotação do disposto na Legislação Anticorrupção, por si,
suas Controtadas, Controtadoras e/ou coligadas, seus funcionários, diretores e/ou
consetheiros; e/ou (3) sobre a instauração e/ou existência de processo

administrativo ou judiciat retacionado a aspectos socioambientais e/ou
anticorrupção; e/ou (4) sobre quaisquer autuações petos órgãos governamentais,
de caráter fiscat, ambientat, regulatório, trabathista, socioambientaI ou de defesa
da concorrência, entre outros, em retação à Emissora, que imponham ou possam

resuttar em sanÇões ou penatidades; e/ou (5) quatquer situação que possa importar
em um Efeito Adverso Relevante na situaçáo econômico-financeira ou operacional
da Emissora; (
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(jj) em caso de ciência, peto Agente Fiduciário e/ou petos Debenturistas, de evidência
de risco e/ou descumprimento, peta Emissora, da Legistaçáo Socioambientat, desde
que decorrente de investimento dos recJrsos obtidos peta Emissora através da
Escritura de Emissão, a Emissora desde já se obriga e concorda, se assim soticitado
peto Agente Fiduciário ou petos Debenturistas, em conceder ao Agente Fiduciário,
aos Debenturistas e/ou seus representantes, em horário comerciat, dentro de um
prazo de soticitação previa razoávet, direito de acesso para que ete(s) (í) visite(m)
quaisquer dos estabetecimentos e locais nos quais os negócios e atividades da
Emissora são conduzidos; (2) inspecione(m) quaisquer locais, plantas,
equipamentos, escritórios, fitiais e outros estabelecimentos da Emissora; (3)
tenha(m) acesso aos tivros de registro contábiI da Emissora; e (d) tenha(m) acesso
aos empregados, representantes, contratados e subcontratados da Emissora;

(kk) cumprir as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos
governamentais, autarquias ou instâncias judiciais apticáveis ao exercício de suas
atividades;

(tt) fornecer ao Agente Fiduciário:

(1) dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias após o término de cada exercício
sociat, ou 5 (cinco) Dias Úteis após a data de sua divutgação, o que ocorrer
primeiro, exctusivamente em retação à Emissora, cópia das suas

demonstraçôes financeiras consotidadas retativas ao respectivo exercício
sociat, preparadas de acordo com os princípios contábeis geratmente
aceitos no Brasit, acompanhadas do retatório da administraÇão e do parecer
dos auditores independentes com registro vátido na CVM;

(2) em ate 45 (quarenta e cinco) djas contados do fechamento de cada
trimestre do ano fiscat, ou em até 5 (cjnco) Dias Úteis após a data de sua

divutgação, o que ocorrer primeiro. exctusivamente em retaçáo à Emissora,

cópia de suas informacões financeiras trimestrais consotidadas ou batancete
trÍmestrat, revisados por auditores independentes;

(3) dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias após o término de cada exercício
sociat, dectaração, asslnada por representantes legais da Emissora, na

forma de seus estatutos sociais, atestando: (i) que permanecem vátidas as

disposiçoes contidas nesta Escritura de Emissão; (ii) não ocorreu quatquer
Evento de Vencimento Antecipado e não houve o descumprimento de
obrigaçôes (financeiras ou não financeiras) da Emjssora perante o
Debenturista; (iii) que os bens e propriedades da Emissora foram mantidos

.P.l

h 'l
!

)

94 \,

t(

I

I
.tI



R.T, jP.

(mm)

devidamente assegurados; e (iy) que não foram praticados atos em

desacordo com o estatuto social da Emissora;

(4) o organograma da Emissora, todos os seus dados financeiros e atos

societários necessários à reatização do retatório anuaI do Agente Fiduciário
de que trata o subitem 7.4(m) abarxo, conforme previsto na lnstrução CVM

583, que venham a ser soticitados peto Agente Fiduciário, em até '15

(quinze) dias contados da solicitacão peto Agente Fiduciário, sendo certo
que o referido organograma do grupo societário da Emissora deverá conter,
inctusive, os Controtadores, as Controtadas, o controte comum, as

cotigadas, e integrante de btoco de controte da Emissora, no encerramento
de cada exercício sociat:

(5) em até 'l (um) Dia Útlt após a sua divutgação (exceto se de outra forma
convocada, cujo prazo de 'l (um) Dia Útit passará a contar de tal
convocação), notificação da convocação de quatquer Assembteia Geral de

Debenturistas, com a data de sua reatização e a ordem do dÍa e, tão logo

disponíveis, cópias de todas as atas das assembteias gerais, reuniões de

consetho de administração, diretoria e conselho fiscal que forem objeto de
pubticação conforme requerido pela regutamentação e tegistação apticável;

(6) no prazo de ate 1 (um) Dia Útit contado da data em que forem reatizados,
quaisquer avisos aos Debenturistas: e

(7) no prazo de ate 1 (um) Dia Útit contado da data de recebimento, envio de

cópia de quatquer correspondência ou notificação, judiciaI ou extrajudiciat,
recebida pe[a Emissora, retacionada a um Evento de Vencimento

Antecipado.

informar ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas em até 1 (um) Dia Útit contado

da data de ocorrência: ( í ) informações a respeito da ocorrência de quatquer Evento

de Vencimento Antecipado; e/ou (2) sobre quatquer atteraÇão nas condições

financeiras, econômícas, comerciais, operacionais, regutatórias, societárias ou

jurídicas ou nos negócios da Emissora e/ou de quatquer das Controtadas,

Controtadoras e cotigadas bem como quaisquer eventos ou situaÇões, inctusive

ações judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que: (i) possam afetar
negativamente, impossibititar ou dificultar o cumprimento, no todo ou em parte,

de suas obrigações decorrentes desta Escritura de Emissáo, do Contrato de Cessão

de Créditos, dos Contratos de Garantias e/ou de qualquer outro documento da

Emissão e/ou da Oferta Restrita; ou (ii) faÇam com que as suas demonstrações

financeiras não mais reftitam sua real condição financeira;
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(nn) não utitizar derivativos até a tiquidação integral desta Escritura de Emjssão;

(oo) contratar e manter contratados, às suas expensas, durante todo o prazo de vigência
das Debêntures, os terceiros prestadores de serviços para os fins da presente
Emissão e para a manutenção de suas condições usuais de operaçáo e
funcionamento, inctuindo, sem timitação: ('t) Agência de Roting; (2) Banco
Liquidante; (3) Escriturador; (4) Agente Fiduciário; (5) o Agente de carantias e (6)
o sistema de negociaçáo das Debêntures no mercado secundário da 83 Segmento
CETIP UTVM (CETIP21), os quais deverão ser prestadores de serviço independentes;

(pp) encaminhar trimestratmente à Agência de Rating, ao Agente Fiduciário, ao Agente
de Garantias e aos Debenturistas um retatório com informações sobre o

desempenho da carteira de Direjtos Creditórios Vincutados, nos termos a serem
definidos em conjunto entre a Emissora e a Agência de Roting;

(qq) prestar todas as informações e documentos soticitados peta Agência de Rating e
permitir que a Agência de Rating divutgue retatório ou súmuta de Rating das
Debêntures e suas respectivas atuatizaÇoes para os Debenturistas e o Agente
Fiduciário, observado que a Agência de Rating emitirá retatórÍo de Roting na Data
de Emissão, devendo a Emissora soticitar retatório de Rating atuatizado, no
mínimo, anuatmente; e

(rr) manter atuatizados e em ordem seus livros e registros societário.

6.1.1 A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e
irretratávet, a cuidar para que as operaçóes que venha a praticar no ambiente da
83 Segmento CETIP UTVM sejam sempre amparadas petas boas práticas de
mercado, com ptena e perfeita observância das normas aplicáveis à materia,
isentando o Debenturista de toda e quatquer responsabitidade por reclamações,
prejuízos, perdas e danos, tucros cessantes e/ou emergentes a que o desrespeito
às referidas normas der causa, desde que comprovadamente não tenham sido
gerados por atuação do Debenturista.

6.2 ObriqaÇões dos Fiadores: Observadas as demais obrigaçoes previstas nesta

Escritura de Emissão, enquanto o Satdo Devedor das Debêntures não for integratmente
pago, os Fiadores obrigam-se, no que respectjvamente apticável e jsoladamente, a:

(a) manter-se adimptente com todas as obrigacões pecun'iárias assumidas no âmbito
desta Escritura de Emissão, notadamente com retação à Fiança;
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(b) cumprir todas as [eis, regras, regutamentos e determinações dos órgãos
governamentais, autarquias ou tribunajs, apticáveis à conduçáo dos negócios do
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respectivo Fiador, exceto aquetes cujos eventuais descumprimentos não impeçam

o regutar exercício de suas atividades;

fornecer quaisquer informacÕes ou esctarecimentos relacionados à Emissão, à

Oferta Restrita, às Garantias e às Debêntures ao Agente Fiduciário e/ou aos

Debenturistas, em um prazo de 2 (dois) Dras Úteis contados de sua soticitação, ou
prazo maior que venha a ser acordado entrê as Partes;

em relação aos Fiadores PJ, não atienar ou, de quatquer outra forma, transferir
seu controte acionário (conforme definido no artigo 116 da Lei das Sociedades por

Ações), direto ou indireto, exceto se previamente aprovada petos Debenturistas
reunidos em Assembleia GeraI de Debenturistas;

em retação aos Fiadores PJ, rião reatizar operações fora do seu objeto sociat,

observadas as disposições estatutárias, iegais e regulamentares em vigor, em
especial as que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral
cumprimento das obrigaçôes assumidas perante os Debenturistas;

comparecer à Assembteia Geral de Debenturistas, exceto se expressamente for
informada por escrito peto Agente Fiduciário de que não deve comparecer;

informar ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas em até 'l (um) Dia Útit contado
da data de ocorrência: ( í ) informaçoes a respeito da ocorrência de quatquer Evento

de Vencimento Antecipado; e/ou (2) sobre qualquer atteraçáo nas condiçóes

financeiras, econômicas, comerciais, operacionais, regulatórias, societárias ou
jurídicas ou nos negócios da Emissora e/ou de quatquer das Controtadas,

Controtadoras e cotigadas bem como quaisquer eventos ou situações, inctusive

açóes judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que: (i) possam afetar
negativamente, impossibititar ou dificuttar o cumprimento, no todo ou em parte,

de suas obrigaçôes decorrentes desta Escrjtura de Emissão, do Contrato de Cessáo

de Créditos, dos Contratos de Garantias e/ou de quatquer outro documento da

Emissáo e/ou da Oferta Restrita; ou (ii) façam com que as suas demonstrações
financeiras não mais reflitam sua real condição financeira;

mediante so[icitação do Agente Fiduciário e/ou dos Debenturistas, obter e entregar
informações e/ou documentos necessários para atêstar o cumprimento da

Legistação Socioambientat e da Legislação Anticorrupção, em um prazo de até 5
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(e) dentro de 2 (dois) Dias Úteis, fornecer quatquer informação que, razoavelmente,
venha a ser soticitada peto Agente Fiduciario, a fim de que este possa cumprir as

suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão e da lnstrução CVM 583 ou
em menor prazo, desde que assim exigido em normat legat;
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(cinco) Días Uteis, contados da solicitaÇão nesse sentido, desde que tais
informações e documentos sejam (1) relacionados a riscos socioambientais
retativos à Emissora desde que decorrente de investimento dos recursos obtidos
atraves da Escritura de Emissáo e/ou (2) decorrentes de infração a Legislação
Anticorrupção;

informar ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, por escrito, no prazo de ate 1

(um) Dia Útit da data de quatquer soLicitacão nesse sentido e/ou da data em que

vier a tomar ciência, a respeito: (í) de quatquer suspeita e/ou viotação, por sí,

suas Controtadas, Controtadoras e/ou cotigadas, seus funcionários, diretores e/ou
consetheiros, do disposto na Legistação Socioambientat, desde que decorrente de
investjmento dos recursos obtidos atraves da Escritura de Emissão; e/ou (2) de
quatquer suspeita e/ou viotação do disposto na LegÍstação AnticorrupÇão, por si,
suas Controtadas, Controtadoras e/ou cotigadas, seus funcionários, diretores e/ou
conselheiros; e/ou (3) sobre a instauração e/ou existência de processo

administrativo ou judiciat retacionado a aspectos socioambientais e/ou
anticorrupção; e/ou (4) sobre quaisquer autuações petos órgãos governamentais,
de caráter fiscat, ambiental, regutatório, trabathista, socioambientaI ou de defesa
da concorrência, entre outros, em retação à Emissora, que imponham ou possam

resultar em sançôes ou penatidades; e/ou (5) quatquer situação que possa importar
em um Efeito Adverso Retevante na situacão econômico-financeira ou operacional
da Emissora;

em caso de ciência, peto Agente Fiduciário e/ou petos Debenturistas, de evidência
de rÍsco e/ou descumprimento, peta Emissora e/ou petos Fiadores, da Legistaçáo
Socioambiental, desde que decorrente de investimento dos recursos obtidos peta

Emissora através da Escritura de Emissão, os Fiadores desde já se obrigam e
concordam, se assim soticitado peto Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas, em
conceder ao Agente Fiduciário, aos Debenturistas e/ou seus representantes, em

horário comercial, dentro de um prazo de soticitação previa razoávet, direito de
acesso para que ele(s) (1) visite(m) quaisquer dos estabetecimentos e locais nos

quais os negóclos e atividades dos Fiadores sáo conduzidos; (2) inspecione(m)
quaisquer tocais, ptantas, equipamentos, escritórios, fitiais e outros
estabetecimentos dos Fiadores; (3) tenha(m) acesso aos livros de regÍstro contábil
dos Fiadores; e (d) tenha(m) acesso aos empregados, representantes, contratados
e subcontratados dos Fiadores'

em retação aos Fiadores PJ, fornecer ao Agente Fiduciário, quando soticitado por
este, dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias após o termino de cada exercício
sociat, cópia de suas demonstrações financeiras comptetas retativas ao respectivo
exercício socia[ encerrado, acompanhadas do retatório da administração e de
parecer dos auditores independentes;
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(m) manter os bens necessários à manutencão de suas condições de operação e

funcionamento adequadamente segurados, conforme práticas correntes, exceto
nos casos em que a fatta de tais seguros nào resutte em efeito adverso retevante;
e

(n) não omitir nenhum fato de quatquer natureza, que seja de seu conhecimento e que

cause atteraÇão substanciat em sua situação econômico-financeira ou jurídica em
prejuízo dos Debenturistas.

ó.3 ObrisacÕes esoecíficas da DMCard Cartões e da DMCard Processamento:
Observadas as demais obrigações previstas nesta Escritura de Emissáo, enquanto o Satdo
Devedor das Debêntures não for integratmente pago, obriga-se a:

(b) fornecer ao Agente de Garantias quinzenatmente o Arquivo Etetrônico de Cadastro;

(c) fornecer ao Agente de Garantias mensatmente o Arquivo Etetrônico Mensal de
Pagamentos;

(d) encaminhar ao Agente de Garantias em ate 45 (quarenta e cinco) dias contados do
término dos respectivos trimestres e em até 90 (noventa) dias contados do termino
do ano fiscat, respectivamente, os demonstrativos financeiros trimestrais revisados
e as demonstraÇões financeiras anuais auditadas da DMCard Cartões e da DMCard

Processamento necessários para a veriflcação do enquadramento dos Índices
Financeiros e Operacionais; e

(e) não constituir quatquer ônus ou gravame sobre as aÇões de emissáo da Emissora

objeto da Atienação Fiduciária de Ações, ainda que sob condição suspensiva,
exceto a Garantia ou mediante a previa e expressa autorizacão da Assembteia GeraI

de Debenturistas.

6.4 obriqaÇões específicas da DMCard CartÕes: Observadas as demais

obrigações prevÍstas nesta Escritura de Emissáo, enquanto o Saldo Devedor das Debêntures

não for integralmente pago, obriga-se a:

(a) assegurar que os pagamentos dos Direitos Creditórios Vinculados, inctuindo os

repasses dos Estabetecimentos Comerciais responsáveis peta arrecadação dos

Direitos Creditórios Vinculados, sejam integratmente direcionados para a Conta

Centralizadora; e
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(a) fornecer ao Agente de Garantias diariamente o Arquivo Etetrônico de Satdos;
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(b) assegurar que os desembotsos de recursos referentes às operações de credito que
venham a ser contratadas junto às lnstiturÇões Financeiras Conveniadas em nome
dos Devedores para financiamento ou ref.nanciamento das obrigaçóes referentes
aos Cartões DMCard ao qual se referem os Direitos Creditórios Vincutados sejam
reatizados na Conta Centratizadora.

6.5 Obrieacões esoecíficas da DMCard Processamento: Observadas as demais
obrigaçÕes previstas nesta Escritura de Emissão, a DMCard Processamento obriga-se
também a reatizar a ativÍdade de Gestão de CCB e encaminhar ao Agente de Garantias
quaisquer documentos e informações que lhe venham a ser sotícitados no âmbito da
verificaçáo de lastro dos Direitos Creditórios CCB, para a comprovação da existêncja dos
referidos Direitos Creditórios CCB e a correta atuatização dos movimentos contábeis das
respectivas CCB.

6.6 A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a

cuidar para que as operações que venha a praticar no âmbito da 83 Segmento CETIP
UTVM sejam sempre amparadas petas boas prátrcas de mercado, com ptena e perfeita
observância das normas apticáveis à matéria, isentando o Agente Fiduciário de toda e
quatquer responsabitidade por rectamaçóes, prejuízos, perdas e danos diretos, desde que
não tenham sido gerados por atuaÇão do Agente Fiduciário.

7.1 Nomeacào: A Emissora constitui e nomeia como agente fiduciário dos
Debenturistas desta Emissáo, a SLW Corretora de Vatores e Câmbio Ltda., quatificada no
preâmbuto desta Escritura de Emissão, a quat, neste ato, aceita a nomeação para, nos
termos da lei e desta Escritura de Emissão, representar a comunhão dos titutares das
Debêntures.

7.2 Remunera doA ente Fiduciário : Será devida ao Agente Fiduciário, a

títuto de honorários peto desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos

termos da tei e desta Escritura de Emissão, uma remuneracão trimestrat correspondente
a RS ó.000,00 (seis mil reais), sendo a primeira parceta devida no 5" (quinto) Dia Útit
contado da data de cetebração desta Escritura de Emissão e as demais, no 50 (quinto) Dia
Útit dos meses de jutho, outubro, janeiro e abrit subsequentes.

7.2.1 As parcetas citadas na Ctáusuta 7.2 acima serão reajustadas peta

variação positiva acumutada do IPCA, ou na fatta deste, ou ainda na jmpossibitidade

de sua utilização, peto índice que vier a substituí-to, a partir da data do primeiro
pagamento, até as datas de pagamento seguintes, catcutadas pro rota die, se

necessário.
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7.2.1.1 Em caso de mora no pagamento de quatquer quantia devida,
os débitos em atraso ficarão sujertos à mutta contratuat de 2% (dois por

cento) sobre o vator do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por

cento) ao mês, ficando o vator do débito em atraso sujeito a atuatização
monetária peto IPCA, incidente desde a data da inadimplência até a data
do efetivo pagamento, calculado pro rata die.

7.2.2 A remuneração não inctui despesas consideradas necessárias ao

exercício da função de Agente Fiduciário, durante a implantaçáo ou a vigência do
serviÇo, as quais serão cobertas peta Emissora, nos termos da Cláusula 7.6 abaixo.

7.7.3 As parcetas citadas na Cláusuta 7.2 acima serão acrescidas dos

seguintes impostos: ISS (lmposto Sobre Serviços de Quatquer Natureza), PIS

(Contribuiçáo ao Programa de lntegraçáo Sociat), COFINS (ContribuiÇão para o
Financiamento da Seguridade Sociat), CSLL (Contribuição Sociat sobre o Lucro
Líquido), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que

venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário nas atíquotas vigentes
nas datas de cada pagamento.

7.7.4 A remuneraçào prevista nesta cláusuta será devida mesmo após o
vencimento finat das Debêntures, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo
atividades inerentes a sua função em retação à Emissão, remuneração essa que

será catcutada pro rota die.

7.2.5 No caso de inadimptemento ou de reestruturação das condições das

Debêntures após a emissáo serão devidas, adicionatmente, o vator de RS 800,00
(oitocentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado.

SubstituiÇão: Nas hipóteses de jmpedimentos temporários, renúncia,
intervenÇão, tiquidação judicial ou extrajudicial, fatência, morte ou quatquer outro caso

de vacância, será reatizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do

evento que a determinar, Assembleia Gerat de Debenturistas para a escotha do novo

agente fiduciário, a qual poderá ser convocada peto próprio Agente Fiduciário a ser

substituído, peta Emissora, por Debenturistas que representem 10% (dez por cento), no

mínimo, das Debêntures em Circulação, ou pela CVM.

7.3,1 Na hipótese de a convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias antes

do término do prazo acima citado, caberá à Emissora efetuá-ta, sendo certo que a

CVM poderá nomear substituto provisório enquanto não se consumar o processo de

escotha do novo agente fiduciário.
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7.3.2 A remuneraÇão do novo agente fiduciário será a mesma já prevista

nesta Escritura de Emissão, satvo se outra for negociada com a Emissora.

7.3.3 Na hipótese de não poder o Agente Fiduciário continuar a exercer as

suas funções por circunstâncias supervenientes a esta Escritura de Emissão, este
deverá comunicar imediatamente o fato aos Debenturistas e à Emissora, mediante
convocação de Assembteia GeraI de Debenturistas, soticitando sua substituição.

7.3.4 É facuttado aos Debenturistas, após o encerramento do prazo para a

distribuição das Debêntures no mercado, proceder à substituiÇão do Agente
Fiduciário e à indicaçáo de seu substituto, em Assembleia Geral de Debenturistas
especiatmente convocada para esse fim, observado o disposto na Ctáusuta 7.3.1
acima.

7.3.5 A substituiÇáo do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM no
prazo de 7 (sete) Dias Úteis, contados do registro do respectivo aditamento a esta
Escritura de Emissão, nos termos do artigo 9" da lnstrução CVM 583.

7.3.6 A substituição do Agente Fiduciário deverá ser objeto de aditamento
a esta Escritura de Emissão, que deverá ser averbado na JUCESP, na forma da
Ctáusuta 2.2.1 desta Escritura de Emissão.

7.3.7 O Agente Fiduciário entrará no exercício de suas funções a partir da
data da assinatura da presente Escritura de Emissão ou, no caso de agente
fiduciário substituto, no dia da celebração do correspondente aditamento à

Escritura de Emissão, devendo permanecer no exercício de suas funções ate sua

efetiva substituiçáo ou até o pagamento integraI do satdo devedor das Debêntures,

o que ocorrer primeiro.

7.3.8 Apticam-se às hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as

normas e preceitos a respeito, baixados por ato(s) da CVM.

7.4 Deveres do Aqente Fiduciário: Alem de outros previstos em [ei, em ato

normativo da CVM, ou na presente Escritura de Emissão, constituem deveres e atribuiçoes

do Agente Fiduciário:

(a) proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando no exercício da

função o cuidado e a ditigência que todo homem ativo e probo costuma empregar
na administraÇão dos seus próprios bens;
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(c)

(h)

(i)

(i)

(k)

renunciar à funçáo na hipótese de superveniência de conftitos de interesse ou de
quatquer outra modalidade de inaptidão e reatizar a imediata convocação de

Assembteia Geral de Debenturistas para detiberar sobre sua substituição;

conservar em boa guarda toda a documentação retativa ao exercício de suas

funções;

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações
retacionadas à garantia e a consistência das demais informações contidas nesta

Escritura de Emissão, no Contrato de Cessão de Creditos, nos Contratos de Garantia
e nos demais documentos da Emissão e da Oferta Restrita, ditigenciando no sentido
de que sejam sanadas as omissões, fathas ou defeitos de que tenha conhecimento;

ditigenciar junto à Emissora para que esta Escritura de Emissão e seus aditamentos
sejam registrados na JUCESP e nos competentes cartórios de regÍstro de títutos e

documentos, adotando, no caso da omissão da Emissora e/ou dos Fiadores, as

medidas eventuatmente previstas em lei;

verificar a regutaridade da constituição e registro das Garantias, observando a

manutenção de sua suficjência e exequibitidade;

acompanhar a prestaÇão das informaçÕes periódicas, atertando os Debenturistas,

no retatório anual de que trata o inciso (m) abaixo, sobre as inconsistências ou

omissões de que tenha conhecimento;

emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de

modificaÇões nas condiÇões das Debêntures;

soticitar, quando jutgar necessário para o fiel desempenho de suas funções,

certidões atuatizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Púbtica,

Cartórios de Protesto, Procuradoria da Fazenda Púbtica, Varas do Trabatho, onde

se localiza a sede e/ou domicítio da Emissora e dos Fiadores;

soticitar, quando jutgar necessário e de forma justificada, auditoria extraordinária
na Emissora e/ou dos Direitos Creditórios Vincutados por um dos Auditores

lndependentes, cujos custos deverão ser arcados exctusivamente peta Emissora;

convocar, quando necessário, Assembteias Gerais de Debenturistas, nos termos
desta Escritura de Emissão;

comparecer às Assembleias Gerais de Debenturistas convocadas, a fim de prestar

as informações que lhe forem soticitadas;
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(m) etaborar relatório destinado aos Debenturistas, nos termos da atínea (b) do
parágrafo 1" do artigo ó8 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 15 da
lnstruçáo CVM 583, o qual deverá conter, ao menos, as seguintes informaçôes:

(1) cumprjmento peta Emissora e petos Fiadores das suas obrigaçôes de
prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou
omissões de que tenha conhecimelto;

(2t atterações estatutárias da Emissora e dos Fiadores ocorridas no período com
efeitos retevantes para os Debenturistas;

(3) quantidade de Debêntures emitidas, quantidade de Debêntures em
Circutação e satdo cancetado no período;

(4) comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de
capital da Emissora retacionados a cláusutas destinadas a proteger o
interesse dos titutares dos vatores mobiliários e que estabetecem condições
que não devem ser descumpridas peta Emissora e/ou petos Fiadores;

(s) resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das

Debêntures reatizados no período;

(6) acompanhamento da destinação dos recursos captados por meio desta
Emissão, conforme informaçôes prestadas peta Emissora;

(7) cumprimento de outras obrigações assumidas peta Emissora e petos Fiadores
nesta Escritura de Emissão;

(8) dectaração sobre a não existência de situação de conftito de interesses que

impeça o Agente Fiduciário a contrnuar a exercer sua função;

(9) re[açáo dos bens e vatores entregues à sua adminjstração, quando houver;

(10) existência de outras emissões de vatores mobitiários, púbticas ou privadas,

feitas pela própria Emissora e petos Fiadores, por sociedade cotigada,

controlada, controtadora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, em
que tenha atuado como agente fiduciário no período, bem como os

seguintes dados sobre tais emissoes:

(i) denominaçào da companhia ofertante;
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(ii) vator da emissão;

(iii) quantidade de vatores mobltiários emitidos;

(iv) espécie e garantias envotvidas;

(v) prazo de vencimento e taxii de juros; e

(vi) inadimptemento no períodc

(vii) eventos de resgate, amortização, conversão, repactuação
inadimplemento no período.

.P"l

e

(n)

(o)

(p)

(q)

disponibitizar o retatório de que trata o inciso (m) em sua página na rede mundial
de computadores, no prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do encerramento
do exercício social da Emissora:

manter atuatizada a retaçào dos Debenturistas e seus endereços, mediante,
inclusive, gestôes junto à Emissora, aos Fiadores, ao Escriturador e à 83 Segmento

CETIP UTVM, sendo que, para fins de atendimento ao disposto nesta atínea, a

Emissora e os Debenturistas, assim que subscrever, integralizar ou adquirir as

Debêntures, expressamente autorizam, desde já, o Escriturador e a 83 - Segmento

CETIP UTVM a divutgarem, a quatquer momento, a posição das Debêntures, bem

como retação dos Debenturistas, ao Agente Fiduciário;

fiscatizar o cumprimento das ctáusutas constantes desta Escritura de Emissão, do

Contrato de Cessão de Créditos, dos Contratos de Garantias e/ou dos demais

documentos da Emissão e/ou da Oferta Restrita, especiatmente daquetas

impositivas de obrigaçôes de fazer e de não fazer;

comunicar os Debenturistas, individuatmente, no prazo de até 1 (um) Dia Útit

contado da data em que o Agente Fiduciário tomar conhecimento, a respeito de

quatquer inadimptemento, peta Emissora e/ou pelos Fiadores, de obrigações

financeiras assumidas nesta Escritura de Emissão, inctuindo as obrigaÇôes retativas

a garantias e a cláusutas destinadas a proteger o interesse dos Debenturistas e que

estabetecem condições que náo devem ser descumpridas peta Emissora e/ou petos

Fiadores, indicando as consequências para os Debenturistas e as providências que

pretende tomar a respeito do assunto;

divulgar as informações referidas no subitem (q) acima, em sua página na lnternet
tão logo detas tenha conhecimento; f
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(s) comunicar aos Debenturlstas em ate 5 (cinco) Djas Uteis em que tomar
conhecimento de (1) de quatquer suspeita e/ou violação, pe[a Emissora e/ou petos
Fiadores, suas Contro[adas, Controladoras e/ou cotigadas, seus funcionários,
diretores e/ou consetheiros, do disposto na LegÍstação Socioambiental desde que
decorrente de investimento dos recursos obtidos atraves da Escritura de Emissão;
e/ou (2) de quatquer suspeita e/ou viotaçáo do disposto na Legistação
Anticorrupção, peta Emissora e/ou pe(os Fiadores e/ou suas Controtadas,
Controtadoras e/ou coligadas, seus funcionários, seus diretores e/ou consetheiros:

(r) disponibilizar o vator do saldo do Valor Nominal Unitário e do Vator Nominal
Unitário das Debêntures, catcutado peta Emissora, e divutgá-to aos Debenturistas e
aos demais participantes do mercado em sua central de atendimento e/ou em sua
página na rede mundial de computadores: e

(u) representar os Debenturistas nos Contratos de Garantias, inctusive para fins de
excussáo das Garantias.

7.5 Atribuicões Específicas: O Agente Fiduciário usará de quaisquer
procedimentos judiciais ou extrajudiciais contra a Emissora e/ou os Fiadores para a
proteção e defesa dos interesses da comunhão dos Debenturistas e da reatização de seus
créditos, devendo, em caso de inadimptemento da Emissora e/ou dos Fiadores, observados
os termos e condiçôes desta Escritura de Emissão, bem como do artigo 12 da lnstruçáo
CVM 583:

(a) dectarar, observadas as condiÇões desta Escritura de Emissão, antecipadamente
vencidas as Debêntures, conforme previsto na Ctáusuta 3.38 acima, e cobrar seu
principaI e acessórios;

(b) requerer a fatência da Emissora e/ou dos Fiadores PJ nos termos da tegistação
fatimentar ou iniciar procedimento da mesma natureza, quando apticávet;

(c) requerer a dectaração de insotvência civil dos Fiadores PF nos termos do Código de
Processo CiviI Brasiteiro, quando apticável;

(d) executar a Garantia, caso não seja realizada a daçáo dos Direitos Creditórios
Vincutados em pagamento aos Debenturistas, nos termos da Cláusuta 3.24 acima,
apticando o produto no pagamento integrat dos Debenturistas;

(e) tomar quatquer providência necessária para a reatização dos creditos dos
Debenturistas; e

q

( )

\

-tt
.?.1,1

(

{

106

I



RJ

(f) representar os Debenturistas em processo de fatência, recuperação judicial e/ou
recuperação extrajudiciat, bem como intervenção ou liquidação extrajudicial da

Emissora e/ou dos Fiadores PJ e/ou de insotvência civil dos Fiadores PF.

7.5.1 O Agente Fiduciárjo não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará
quatquer juízo sobre a orientação acerca de quatquer fato da Emissão que seja de

competência de definição pelos Debenturistas, comprometendo-se tão somente a

agir em conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas petos

Debenturistas. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui quatquer

responsabitidade sobre o resuttado ou sobre os eíeitos jurídicos decorrentes do

estrito cumprimento das orientações dos Debenturistas e reproduzidas perante a

Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados

em decorrência disto aos Debenturistas ou à Emissora. A atuaçáo do Agente
Fiduciário limita-se ao escopo da lnstrução CVM 583 e dos artigos apticáveis da Lei

das Sociedades por Ações, estando este jsento, sob quatquer forma ou pretexto,
de quatquer responsabitidade adicionaI que não tenha decorrido da tegistaçáo

apticávet.

7.5.2 Sem prejuízo do dever de ditigência do Agente Fiduciário, este
assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos
encaminhados peta Emissora, pelos Fiadores ou por terceiros a pedido da Emissora

não foram objeto de fraude ou adutteracão. O Agente Fiduciário não será, sob

quatquer hipótese, responsável peta etaboraçáo de documentos societários da

Emissora, permanecendo obrigação [ega[ e regutamentar da EmÍssora etaborá-tos,

nos termos da legistação apticávet.

7.5.3 Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que

criarem responsabitidade para os Debenturistas e/ou exonerarem terceiros de

obrigações para com etes, bem como aquetes re[acionados ao devido cumprimento

das obrigações assumidas neste instrumento, somente serão vátidos quando

previamente assim detiberado peta unanimidade dos Debenturistas reunidos em

Assembteia GeraI de Debenturistas.
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7.6 Desoesas do Aqente Fiduciário: A Emissora e/ou os Fiadores ressarcirão o

Agente Fiduciário de todas as despesas razoáveis e usuais que tenha, comprovadamente,

incorrido para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou para reatizar seus

creditos, mediante pagamento das respectivas faturas acompanhadas de cópia dos

respectivos comprovantes, emitidas diretamente em nome da Emissora e/ou dos Fiadores

ou mediante reembotso.

& )

(



I11

7.6.1 O ressarcimento a que se refere esta Ctáusula 7.6 será efetuado, em
10 (dez) Dias Úteis, após a reatização da respectiva prestação de contas à Emissora

mediante a entrega de cópias dos comprovantes de pagamento.

7.6.2 No caso de inadimptemento da Emissora e/ou dos Fiadores, todas as

despesas em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses
dos Debenturistas deverão ser, sempre que possívet, previamente aprovadas e

adiantadas pelos Debenturistas, e posteriormente, ressarcidas peta Emissora e/ou
petos Fiadores mediante comprovação. Tais despesas inctuem os gastos com
honorários advocatícios, inctusive de terceiros, depósitos, indenizaÇões, custas e
taxas judiciárias de ações propostas peto Agente Fiduciário, desde que relacionadas
à sotução da inadimptência, enquanto representante dos Debenturistas. As

eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em
ações judiciais serão iguatmente suportadas pelos Debenturistas, bem como a

remuneração e as despesas reembotsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a
Emissora e/ou os Fiadores permanecerem em inadimptência com retação ao
pagamento destas por um período superior a 30 (trinta) dias corridos, podendo o
Agente Fiduciário soticitar garantia dos Debenturistas para cobertura do risco de
sucumbência.

7.6.3 As despesas a que se refere esta Ctáusula 7.6 compreenderáo,
inctusive, aquetas incorridas com:

(a) pubticação de relatórios, editais, avisos e notificações, conforme previsto
nesta Escritura de Emissão, e outras que vierem a ser exigidas por
reguIamentação apticáveis;

(b) extração de certidões e despesas cartorárias e com correios quando

necessárias ao desempenho da funcão de Agente Fiduciário;

(c) fotocópias, digitatizações, envio de documentos;

(d) custos incorridos em contatos tetefônicos relacionados à Emissão;

(e) locomoções entre Estados da Federação e respectivas hospedagens,

transportes e alimentação, quando necessárias ao desempenho das funções;

e

(f) eventuais [evantamentos adicionais e especiais ou periciais que vierem a

ser imprescindíveis, se ocorrerem omissões e/ou obscuridades nas

informações pertinentes aos estritos interesses dos Debenturistas.
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7.6.4 O Agente Fiduciário, no entanto, fica desde já ciente e concorda

com o risco de não ter tais despesas aprovadas previamente e/ou reembotsadas
pela Emissora ou pelos Debenturistas, conforme o caso, caso tenham sido

reatizadas em discordância com (a) criterios de bom senso e razoabitidade,
geratmente aceitos em retações comerciais do gênero, ou (b) a função fiduciária
que lhe é inerente.

7.6.5 O crédito do Agente Fiduciário por despesas previamente aprovadas,

sempre que possívet, que tenha feito para proteger direitos e interesses ou reatizar
créditos dos Debenturistas, que não tenha sido satdado na forma descrita nos itens
7.6 e 7 .6.1 acima, será acrescido à dívida da Emissora, preferindo às Debêntures
na ordem de pagamento, nos termos do parágrafo 5" do artigo ó8 da Lei das

Sociedades por Ações.

7.7 DectaraÇôes do Aqente Fiduciánq:0 Agente Fiduciário, nomeado na
presente Escritura de Emissão, dectara, sob as penas da lei:

(a) não ter quatquer impedimento legat, conforme o parágrafo 3" do artigo ó6 da Lei

das Sociedades por Ações e o artigo 60 da lnstrução CVM 583, para exercer a função
que lhe é conferida;

(b) aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integratmente os deveres e
atribuições previstos na tegistação especííica e nesta Escritura de Emissáo;

(c) aceitar integratmente a presente Escritura de Emissão, todas as suas ctáusulas e

condiçÕes;

(d) não ter quatquer ligação com a Emissora que o impeÇa de exercer suas funções;

(e) estar cíente da Circutar n." 1.832, de 31 de outubro de 1990, conforme atterada,
do Banco Central do Brasit;

(f) estar devidamente autorizado a cetebrar esta Escritura de Emissào e a cumprir com

suas obrigaÇões aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e

estatutários necessários para tanto;

(c) não se encontra em nenhuma das situaçÕes de conftito de interesse previstas no

artigo 6' da lnstrução CVM 583;

estar devidamente quatificado a exercer as atividades de agente fiduciário, nos

termos da regutamentaÇão apticável vigente;
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(j) que esta Escritura de Emissão constitui uma obrigação tegat, vátida, vincutativa e
eficaz do Agente Fiduciário, exequível de acordo com os seus termos e condições;

U) que a cetebração desta Escrjtura de Emissão e o cumprimento de suas obrigações

aqui previstas não infringem quatquer obrigação anteriormente assumida peto

Agente Fiduciário;

(k) que verificou a veracidade das informaÇoes retacionadas à garantia e a consistência
das demais informações contidas nesta Escritura de Emissão, ditigenciando no

sentido de que sejam sanadas as omissões, fathas ou defeitos de que tenha
conhecimento;

(r) que na Data de Emissão, as garantias prestadas não são em vator equivatente ao

va[or de emissâo das Debentures:

(m) que o representante [ega[ que assina esta Escritura de Emissào tem poderes

estatutários e/ou delegados para assumir, em nome do Agente Fiduciário, as

obrigaçôes ora estabetecidas e, sendo mandatário, teve os poderes legitimamente
outorgados, estando o respectjvo mandato em pleno vigor;

(n) que cumpre em todos os aspectos materiais todas as teis, regutamentos, normas

administrativas e determinações dos orgãos governamentais, autarquias ou

tribunais, apticáveis à condução de seus negócios; e

(o) que, na data de assinatura da presente Escritura de Emissão, não presta serviços

de agente fiduciário em quatquer outra emissáo da Emissora.

Relatórios Fiscais

8.1 Retatórios Fiscais em Gerat: A Emissora deverá empregar esíorcos

comerciatmente razoáveis para fornecer ao Debenturista com razoáveI rapjdez, mediante

requerimento realizado petos mesmos, informações e documentos, tat como os

Debenturistas requeiram, para íins de permitir que estes ou os proprietários indiretos das

Debêntures preparem e apresentem restituição tributária ou a verificação de conduta
pelas autoridades tributárias, administrativas ou em procedimentos judiciais relacionados

a matéria tributária, independentemente da jurisdição fiscat do Debenturista.

Publicidade e Comunicações

9,1 Todos os atos e decisóes relevantes decorrentes da Emissão que, de

quatquer forma, vierem a envotver, direta ou indiretamente, os interesses dos

Debenturistas deverão (a) ser pubticados no DOESP e no jornal "Valor Econômico", se

\(
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assim for requerido peta regutamentação e legistaçáo apticávet, ou (b) comunicados âos

Debenturistas, por meio de comunicação escrita (inctusive e-moil), com cópja ao Agente
Fiduciário, bem como disponibitizados na página da Emissora na rede mundiaI de
computadores.

9.1.1 As comunicações a serem enviadas por quatquer das Partes nos

termos desta Escritura de Emissão deverão ser reatizadas por escrito e
encaminhadas para os seguintes endereços ou, no caso de comunicação aos

Debenturistas, no endereço constante do respectivo Botetim de Subscrição:

(a) para a Emissora:

DÀACARD SECURITIZADORA S.A.

Avenida Cassiano Ricardo, n' 521, 3" andar, sata 8, Torre B,

Parque ResidenciaI Aquarius,

São José dos Campos, SP

cEP 12246-870

At.: Sr. Tharik Camocardi de Moura

Tetefone: (12\ 2136-0121

E-mait: financeiro@dmcard.com. br

(b) para o Agente Fiduciário:
SLW CORRETORA DE VALORES E CÂilBIO LTDA.

Rua Doutor Renato Paes de Barros, n" 717. '10" andar,
São Pauto, SP

cEP 04530-001

At.: Sr. Emitio Atvarez Prieto Neto
Tetefone: (1 1 | 3048-9784

E-mail: fiduciario@stw.com.br

Itaim Bibi

(c) para os Fiadores:

DENIS CÉSAR CORREIA OU PATRíCIA ÁVILA FRENKEL CORREIA

Rua Antenor Raimundo da Sitva, n" 25,

Bairro Urbanova

Sáo José dos Campos, SP

cÊP 17244-575

Tetefone: (17, 2136-0121

E-mait: denis@dmcard. com. br

JUAN PABLO GARCIAAGUDO
Alameda Gabriet Monteiro da Sitva, n" '1416, ap. 51,

Jardim América

,s
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R.I

5áo Pau[o, SP

cEP 01442-000

Tetefone: (121 2136-0121

E-mait: juan@dmcard.com.br

WBBS HOLDING LTDA,

Rua Manoel de O[iveira, n" 269, Torre 01 , sata 203,

Vita Mogitar

Mogi das Cruzes, SP

cEP 08773-130

Tetefone: 12 98113- 2148
E-mait: moises@wbbs.com. br

WILLIAN BRUNELLI DE SOUZA

Rua dos Jatobás, n" 61 ,

Residenciat Aruã Lagos,

Mogi das Cruzes, SP

cEP 08771-342

Tetefone: 12 98113- 2148
E-mait: moises@wbbs. com. br

BEATRIZ BRUNELLI DE SOUZA

Rua dos Jatobás, n" óí,
ResidenciaI Aruã Lagos,

Mogi das Cruzes, SP

cEP 08771-342
Tetefone: 12 98113- 7148
E-mai[: moises@wbbs. com. br

DMCARD CARTÔES DE CRÉDITO S.A.

Avenida Cassiano Ricardo, n" 521, sata 2,

Parque ResidenciaI Aquarius,

São José dos Campos, SP

cEP 12246-870

At.: Sr. Carlos Antonio Tamaki

Tet.: (12) 2136-0170

E-mait: tamaki@dmcard.com.br

DMCARD MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

Avenida Cassiano Ricardo, n' 521, 3'andar, sata 01 , Torre B,

Parque ResidenciaI Aquarius,

5ão José dos Campos, SP

À
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RJ. .P.I.

cEP 12746-870

At.: Sr. Denis Cesar Correia

Telefone: (121 71 36-0120

E-mait: financeiro@dmcard.com. br

DMCARD PROCESSAÀAENTO DE DADOS E CENTRÂL DE ATENDIMENTO LTDA.

Avenida Cassiano Ricardo, n' 521, 3" andar, sata 01 , Torre B,

Parque Residenciat Aquarius,

5ão José dos Campos, SP

cEP 17246-870

At. : Sr. Tharik Camocardi de Moura
Tetefone: (121 2136-012.1

E-mait: Tharik. moura@dmcard.com. br

(d) para o Escriturador / Banco Liquidante:

BANCO BRADESCO S.A.

Cidade de Deus, s/no, Vila Yara

Osasco/SP

CEP: 06029-900

At.: Rosinatdo Batista Gomes

Tet.: (11)3684-9444

E-mait: rosinatdo. gomes@bradesco. com. br

(e) para o Agente Depositário:

BANCO BRÂDESCO S.A.

Cidade de Deus, s/no, Vita Yara

Osasco/SP

CEP: 06029-900

At.: Roseti Maria Louzano

Tet.: ('11) 368r'.-9401

E-mai[: roseti. [ouzano@bradesco. com. br

(0 para a 83 - Segmento CETIP UTVM:

83 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - Segmento CETIP UTVM

Praça Antonio Prado, no 48, 4o andar
01010-901 São Pauto, SP

At.: Superintendência de Ofertas de Títutos Corporativos e Fundos - SCF

Tetefone: 0300-1 1 1-1596

E-mait: vatores. mobi[iarios@b3. com. br

&
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9.1.7 As comunicações referentes a esta Escritura de Emissáo serão

consideradas entregues quando recebidas sob protocoto ou com "aviso de

recebimento" expedido peto correio, sob protocoto, por e-mail ou por tetegrama
nos endereços acima. As comunicações feitas por e-mail serào consideradas

recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por

meio de indicativo (recibo emitido peta máquina utitizada peto remetente) seguido

de confirmação verbaI por tetefone.

9.1.3 Se qualquer das Partes mudar de endereço ou tiver quatquer de seus

dados acima mencionados atterados, deverá comunicar às demais Partes o novo

endereço para correspondência ou os novos dados, conforme o caso.

10. Disposições gerais

10. 1 Renúncia: Não se presume a renúncia a quatquer dos direitos decorrentes

da presente Escritura de Emissão. Dessa forma, nenhum atraso, omissáo ou [iberatidade

no exercício de quatquer direjto, facutdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário

e/ou aos Debenturistas em razão de quatquer inadtmplemento das obrigações da Emissora,

prejudicará tais direitos, facutdades ou remédios, ou será interpretado como uma

renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimptemento, nem constituirá novação

ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas peta Emissora nesta Escritura de

Emissão.

10.7 AtteraÇão: Quatquer atteração dos termos e condições das Debêntures

somente será considerada vátida se formatizada por escrito e assinada peta Emissora e

pelo Agente Fiduciário.

1 0.3 lrrevoeabilidade e lrretratabilidade: A presente Escritura de Emissão é

firmada em caráter irrevogável e irretratávet, obrigando as partes e seus sucessores a

quatquer título.

10.3.'l Caso quatquer das disposiçoes desta Escritura de Emissão venha a ser

jutgada itegat, invátida ou ineficaz, prevaiecerão todas as demais disposições não

afetadas por tat jutgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituir

a disposição afetada por outra que, na medida do possívet, produza o mesmo

efeito.

10,3.2 As Partes concordam que a presente Escritura de Emissão poderá ser

atterada, sem a necessidade de quatquer aDrovaÇão dos Debenturistas, sempre que

e somente (a) quando verificado erro material, seja ete um erro grosseiro, de

digitação ou aritmético, ou (b) em virtude da atuatização dos dados cadastrais das (

/)
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Partes, tais como atteração na razão social, endereço e tetefone, entre outros,
desde que não haja quatquer custo ou despesa adicional para os Debenturistas.

10.4 Cessáo de Títuto: A Emissora não poderá, sem a expressa anuência dos

Debenturistas, transferir, a quatquer títuto, quatquer obrigação dever ou atribuiÇão
proveniente das Debêntures.

10.4.1 Os Debenturistas poderão transferir as Debêntures e os direitos
provenientes das Debêntures, de forma privada, para quatquer terceiro, mediante
comunicação prévia por escrito ao Escriturador, que procederá à atuatização do

extrato em nome do novo Debenturista, conforme apticávet; ou poderá transferir
via venda no mercado secundário.

1 0.5 Títuto Executivo: A presente Escritura de Emissão e as respectivas
Debêntures ora emitidas constituem títuto executivo extrajudiciat, nos termos do

artigo 784, incisos I e lll, do Código de Processo Cjvit, e as obrigações neta contidas estão

sujeitas à execução específica, de acordo com os artigos 536 e seguintes do Código de

Processo Civit.

10.6 Custos de Reqistro: Todos e quaisquer custos incorridos em razão do

registro, inscriçáo e/ou arquivamento, conforme o caso, desta Escritura de Emissáo e seus

eventuais Aditamentos, bem como dos atos societários retacionados a essa Emissão, serão

de responsabitidade exctusiva da Emissora.

10.7 Lei de Reqência: Esta Escritura de Emissão deverá ser regjda e jnterpretada

de acordo com as [eis da Repúbtica Federativa do Brasit.

10.8 fglq: Para dirimir quaisquer questões, dúvidas ou litígios oriundos desta

Escritura de Emissão, os Debenturistas, o Agente Fiduciário e a Emissora etegem o foro da

comarca da cidade de 5áo Paulo, Estado de São Pauto, renunciando expressamente a

quatquer outro, por mais privitegiado que seja.

Estando as partes certas e ajustadas, firmam a presente Escritura de Emissáo em

4 (quatro) vias, de iguat teor e forma e para o mesmo fim, na presença de 2 (duas)

testemunhas.

São Pauto, 13 de ab'it de 2020

(assí notu ras nos p róxi mos págí nos )

(o restante da pogino íoí deíxodo intencíonalmente em branco)
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R. .P.J.

Página de assinaturas 1 de 4 do "lnstrumento Particular de Escritura do 1o Emissôo de

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Açoes, do Espécie com Garontia Real, com

Garontia Fidejussorio Adicionat, em Série Úníco, poro Distribuiçoo Público com Esforços

Restritos, do DlvlCard Securitízodoro 5.Á. ", celebrado em 13 de abrit de 2020.

Emissoro:

URITIZADORA S.A.

t

Por:'
Cargo:

ar Correia
03.540.518-06 J uan ôablo Ge?cia Agudo' r89.í23.768-29

1

Por:

Corgo:

\continuo nas proximas págínasl

(o restante da págino íoi deíxado intencionalmente em bronco)
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Página de assinaturas 2 de 4 do "lnstrumento Particular de Escrítura do 1o Emíssão de
Debêntures Simples, Nõo Conversíveis em Ações, do Espécie com Garontio Reol, com
Garantia Fidejussôrio Adicíonat, em Série Úníco, poro Distribuiçao Púbtica com Esforços
Restritos, da DlvlCard Securitizodoro 5.Á. ", cetebrado em 'l 3 de abrit de 2020.

Agente Fiduci oeA ente de Gorontias:

SL CORRETORÂ DE VAL EC BIO LTDA.

Simone AP. Gonçalve3 Veloso
Por:

Cargo:
Diretora

6LW cVC Ltda'

(continuo nas próximos póginas)

(o restante da págino foí deixodo íntencíonalmente em brancol

Por:
Cargo:
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R.T .P.t./

Restritos, do ard Securíti

Página de assinaturas 3 de 4 do "lnstrumento Particular de Escrítura da 1a Emissõo de
Debêntures Simples, Nõo Conversiveis em Ações, da Espécie com Garantío Reol, com
Gorontio Fídej 1A Adi I, em Série Único. poro Distribuiçao Pública com Esforços

ro 5.A.", ceteDrado em 13 de abrit de 2020.

ct

R CORREIA

\-J
(,),iI

JUAN PABLO GARCIA AGUDO

\r), 0i.,,. Í1"*,.00, .1, /l^r,,- g,.t^^,--,*1-.,o',.r.-

Por:

Corgo:

ir],1-0r,, 8."0.fu, /* À-'..^

ÉBTfoLDrlrc LTDA
Por :

Cargo:

P)r.
WILLIAN BRUNELLI DE SOUZA BEATRI BRUNEL DE SOUZA

(continua no próximo pógino)

(o restonte do pógina foi deixodo intencionalmente em broncol
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Página de assinaturas 4 de 4 do "lnstrumento Porticulor de Escritura da 10 Emissõo de

Debêntures Simples, Não Conversíveis em AÇões, do Espécíe com Gorontía Reol, com

Garantía Fidejussorio Adicionot, em Série Único, pora Distribuíção Púbtíca com Esforços

Restritos, do Dlvlcord Securítizadoro §.Á.", cetebrado em 13 de abrit de 2020.

Fíadoros e lnt níentes Garon doras

CART ES DE CR D|TO S.A.

OS DE PAGAMENTO LTDA.

Por:

c,,ro' r,;if.,fj!rci!9if;ed"

Por:
.--^^. Juan Pablo Garcia AgudoLU'YL/' 

cPF:089.123.76&29

OS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA.

Por: Juen Pãblo GatciâAgudo
Cargo: CPFi089'123.76&29

Cargo

DMCARD T

Por: D

corgo\ CP

Nome Thaíik oc8Ídide iloura
Cargo:

Por:

: 103.5 518-06

rre
0.518-06

ela
í 8-06

-M* il, CL s<1;,a \'5*:t
Nome:

cPF:3e9358'3tt&79 Cargo: 
Danlele Ollveka Soares
- iPrt tsl'zlg stt'oz

(o restante da págíno foi deixodo intencionolmente em bronco\
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Anexo I ao "lnstrumento Porticulor de Escrituro do 1o Emíssõo de Debêntures Símples,

Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garontia Reol, com Gorontia Fídejussoria
Adicionat, em Séríe Único, poro Dístríbuiçao Púbtico com Esforços Restritos, do DtÁCard

Securitizadoro 5.Á. ", cetebrado em 13 de abrit de 2020.

ldentificação dos Direitos Creditórios Vinculados

Os termos iníciados em letra moíúsculo e noo definidos no presente Anexo terõo o
signíficodo a eles atribuído no Escritura de Emíssõo.

Nos termos da Escritura de Emissão, os Direitos Creditórios Vinculados corresponderão, a

partir da Data de 1" lntegratização, à totatidade dos direitos creditórios presentes e

futuros detidos peta DMCard Cartôes contra os Devedores, decorrentes da totatidade das

Contas dos Cartões DMCard vincutadas aos seguintes Estabetecimentos Comerciais:

RAZAO SOCIAL

MAGNANIMO SUPERMERCADOS

SUPER,\,AERCADOS PALOMAX

CASA NEGREIROS LTDA

SUPERMERC ADOS PALOMAX

LTDA
61 .256.315/0001-60

SUPERMERCADO RODRIGUES 08. 1 1 3.183 /0001 -63

MERCADINHO PI RATININGA LTDA 60.186.376t0001-64

SONDA SUPERMERCADOS EXP

IMP S.A
01 .937.635/0001-82

SONDA 5UPERMERCADOS EXP E

IMP LTDA

HIPER TETRA SUPERMERCADOS

LTDA

RICOY ASSOC CENT DE

NEGOCIOS -PAO DE MEL

20.381 .877 /0001-87

PAO DE MEL

NAZARE SUPERMERCADOS NAZARE SUPERMERCADOS

ULTRABOX ATACADO ULTRABOX ATACADO

PAULISTÂO SUPERMERCADOS

\

I

) I#

CNPJIIáENOttlE FANTASIA

07.182.32910001-601 MAGNANIMO

01 .937 .635 /0023-982 COBAL SUPERMERCADOS

3 CASA NEGREIROS

4

5

6

SUPERMERCADO RODRIGUES

MERCADINHO PIRATININGA

8 H IPER TETRA SUPERMERCADOS

10

9

13.ó83.026/0001'2111

61 .506.481 /0001 -04

120

63.014.377 t0001-10

7 SONDA SUPERMERCADOS

05.805.761 /0001-34

I os.zos.+o:looor-03
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SUPERMER,IADOS CUBATAO -

SMC

REDE LITORAL DE

SUPEMERCADOS

PUBLIC SUPERMERCADO5

RMIX COM OE GEN ALIMENTICIOS

LTDA

SAKASHITA SUPERMERCADOS

SUPER/úER(-ADOS GUARANI

EXTRABOM SUPERMERCADOS

DECISAO ATACAREJO

SERRANA EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPACOES

SUPERIAERCADOS DO NORTE DO

BRASIL LTDA

SODRE MIGUEL LTDA

COMERCIÁL STYLLUS CENTER DE

ARUJA LTDA

COM. CARAPA DE 5ECO5 E

MOLHADOS LTDA

ATACADO VEM

"t

/

13 SUPER/úERCADOS CUBATAO SMC

'14 REDE LITORÁL

15

16

'17

PUBLIC SU PERMERCADOS

SAKASHITA SUPERMERCADOS

SUPERMERCADOS GUARANI

18 REDEMIX

19 EXTRÁBOM SUPERMERCADOS

20 DECISAO ATACAREJO

21 HIPERIDEAL

2? S U PERNORTE

23 SAN MICHEL

24

25 SUPERMERCADOS MACHADO

STYLLU5

26 SUPERMARCON

27 ATACADO VEM

67.228.516/0001-30

00.745.143/0001-85

50.247 .072/0001-29

s8.554.387/0001-08

43.462.720t0001-81

00.81 3.880/000'1-15

03 .845 .717 /0001-22

09.353.578/0001 -04

07.?17.937 t0001-56

05.327 .241 /0001-63

19.709.344/0001-00

18.454.571/0001-61

03.790.904/0001 -56

03 .845 .7 17 t0030-67
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Anexo ll ao "lnstrumento Partículor de Escritua do 1a EmissÕo de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, do Espécie com Gorantia Reol, com Garantio Fidejussorio
Adicionol, em Série Único, poro Distribuíção Púbtico com Esforços Restriros, da Dhlcard
Securitízodoro 5.Á. ", cetebrado em '13 de abrit de 2020.

Minuta de aditamento à Escritura de Emissão

[.]" ADITAA4ENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1" (PRIMEIRA)

EMrssÃo DE DEBÊNTURES stMpLEs, NÃo coNVERSivEts EM AçôEs, DA ESpÉctE coM
GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SERIE ÚNICA, PARA

DrsTRrBUrçÃO PÚBLTCA COM ESFORçOS RESTRTTOS DA DMCARD SECURtTtzADORA S.A.

Peto presente instrumento particutar, as partes abaixo quatificadas (em conjunto
"Partes" e individuatmente "P3te"):

DMCARD SECURITIZADORA S.4., sociedade anônima sem registro de companhia aberta
perante a Comissão de Vatores Mobitiários ("ÇY&"), devidamente organizada e existente
de acordo com as leis da Repúbtica Federativa do Erasit, com sede na cidade de São

José dos Campos, Estado de São Pauto, na Avenjda Cassiano Ricardo, n" 521, 3" andar,
sata 8, Torre B, bairro Parque ResÍdenciat Aquarius, CEP 17246-870, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economía ("CNPJ/ME") sob o
n' 36.238.874/0001-29, registrada na Junta Comercial do Estado de São Pauto
("JUCESP") sob o NIRE 35.3.0.054.871-0, neste ato representada na forma de seu
estatuto sociat, por seus representantes tegais abaixo subscritos, na quatidade de
emissora das debêntures emitidas nos termos deste instrumento ("Emissora" e
"Debêntures", respectivamente); e

SLW CORRETORÂ DE VALORES E CÂ^ BlO LTDA., instituição financeira com sede na

cidade de São Pauto, Estado de São Pauto, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 717,
10" andar, bairro ltaim Bibi, CEP 04530-001 , inscrita no CNPJ/ME sob o
no 50.657 .67510001-8ó, neste ato representada na forma de seu contrato sociat, por
seus representantes legais abaixo subscritos, na quatidade de agente fiduciário das

Debêntures, nomeado neste instrumento, representando a comunháo dos titulares das
Debêntures ("Aqente Fiduciário") e agente de garantias das Debêntures, contratado nos

termos do Contrato de Agente de Garantias (conforme definido abaixo) ("Aqente de
Garantias" );

e, como fiadores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, e principais pagadores das

Debêntures:
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DMCARD MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de 5áo

José dos Campos, Estado de São Pauto, na Avenjda Engenheiro Juarez de Siqueira Brito
Wandertey, no 240, Bairro Eldorado, inscrita no CNPJ/ME sob n" 22.371.651/0001-20,
neste ato devidamente representada nos termos de seu contrato sociat, por seus

representantes abaixo subscritos ("DMCard Creqenciadora");

DENIS CÉSAR CORREIA, brasiteiro, empresário, portador da céduta de identidade RG

n'70.446.916-8, expedida por SSP/5P, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do

Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o n'039.356.478-91 ("Denis"), e sua esposa,

com quem é casado sob o regime de comunhão parciat de bens, PATRíC|A ÁvllÂ
FRENKEL CORREIA, brasilejra, psicótoga, portadora da céduta de identidade RG n"

14.288.369-4 expedida por SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o no 710.466.148-00
("Patrícia"), ambos residentes e domiciliados na cidade de São José dos Campos, Estado

de São Pauto, na Rua Antenor Raimundo da Sitva, n" 25, bairro Urbanova, CEP 12244-

525;

JUAN PABLO GARCIA AGUDO, brasileiro, naturatizado, divorciado, empresário,
portador da céduta de identidade RG n" ó.486.850-3, expedida por SSP/SP, inscrito no

CPF/ME sob o n'089.173.768-79, residente e domicitiado na cidade de 5ão Pauto, Estado

de São Pauto, na Atameda Gabriel Monteiro da Sitva, n'1416, ap.51, bairro Jardim

America, CEP 01442-000 ("Juan ");

WBBS HOLDING LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de Mogi das Cruzes,

Estado de Sáo Paulo, na Rua Manoel de Otiveira. no 269, Torre 01 , sata 203, bairro Vita

Mogitar, CEP 08773-130, inscrita no CNPJ/ME sob o n'76.262.78910001-42, neste ato

representada na forma de seu contrato sociat, por seus representantes legais abaixo

subscritos ("WBBS");

WILLIAN BRUNELLI DE SOUZA, brasiteiro, solteiro, médico, residente e domicitiado na

cidade de Mogi das Cruzes, Estado de 5ão Pauto, na Rua dos Jatobás, n' ó1, Residenciat

Aruã Lagos, CEP 08771-342, portador da cédula de identidade RG n" 33.120.22ó-8,

expedida por SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o n" 368.727.038-65 ("Wittian"); e

BEATRIZ BRUNELLI DE SOUZA, brasileira, sotteira, biótoga, residente e domicitiada na

cidade de Mogi das Cruzes, Estado de Sáo Pauto, na Rua dos Jatobás, n" 61 , Residenciat

Aruã Lagos, CEP 08771-342, portadora da cedula de identidade RG n" 33.120.225-6,

expedida por SSP-SP, inscrita no CPFIME sob o n'393.772.958-58 ("Beatriz", e, quando

referida em conjunto com Denis, Patrícia, Juan e Wiltian, os "Fiadores PF");

e, ainda, na quatidade de fiadores pessoas jurídrcas e jntervenientes garantidores:

DMCARD CARTÔES DE cRÉDlTo S.4., sociedade por ações, sem registro de companhia

(t
)h ú
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Considerando que:

(a) em 13 de abrit de 2020, as Partes cetebraram o "lnstrumento Particutar de

Escritura da 1a Emissão de Debêntures Simptes, Não Conversíveis em Ações, da

Espécie com Garantia Reat, com Garantia Fidejussória Adicionat, em Série Única,

para Distribuição Púbtica com Esforços Restritos, da DMCard Securitizadora 5.4."
"Escritura de Emissão" ), por meio do quat foram emitidas 200.000.000

(duzentos mithoes) de debêntures simptes, não conversíveis em açÕes, da

espécie "com garantia reat", com garantia fidejussória adicional, em série única,

da 1" (primeira) emissão de debêntures da Emissora ("Debêntures" e "Emissão",

respectivamente);

(b) [em [DATA], as Partes cetebraram o [ADtraMENro], por meio do quat [.];l

(c) em [olu], por meio da cetebração do [Termo de Cessão n" [.] / Termo de

Resotução de Cessão n" [.] / Termo de Recompra n" [.]1, foi atterada a lista dos

Estabetecimentos Comerciais cujos Direitos Creditórios foram cedidos à Emjssora

e encontram-se vincutados à Emissáo;

(d) as Partes desejam atterar a lista do Anexo I à Escritura de Emissão, para fazer

constar a nova retação de Estabetecimentos Comerciais cujos Direitos Creditórios

foram cedidos à Emissora e encontram-se vinculados à Emissào; e

os termos utitizados no presente instrumento, inicjados em letras maiúscutas

(estejam no singutar ou no pturat), que não sejam aqui definidos de outra forma,

b

\
Ídr t

(e)
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laberta 
perante a CVM, com sede na cidade de 5ào Jose dos Campos, Estado de Sào

I Pauto, na Avenida Cassiano Rjcardo, n'521. 3. andar. sata 02. Torre B, bairro Parque

I Residenciat Aquarius, CEP 12246-870. inscrita 10 CNPJ/ME sob o no 16.581.207 /0001-

J 
:2, neste ato representada na forma de seu estatuto socjat, por seus representantes
legais abaixo subscritos ( " DtlCard Cartoes" ) :

DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA., sociedade

limitada, com sede na cidade de São José dos Campos, Estado de Sào Pauto, na Avenida

Cassiano Ricardo, n" 521, 3" andar, sata 01 , Torre B, no bairro do Parque Residencia[

Aquarius, CEP 17246-870, inscrita no CNPJ/ME sob o n" 05.355.090/0001-57, neste ato
representada na forma de seu contrato sociat. por seus representantes [egajs abaixo
subscritos ("DMCard Processamento" e, em conjunto com a WBBs, com a DMCard

Cartões e com a DMCard Credenciadora, os "Fiadores PJ")

(sendo os Fiadores PF e os Fjadores PJ em conjunto designados slmptesmente 
I

"Fiadores") I

I

ü

Í
)



§

R.T.

terão o significado que lhes é atribuído na Escritura de Emissão, sendo certo que,
em caso de conftito entre este instrumento e a Escritura de Emissáo, esta última
prevatecerá.

Resolvem as partes cetebrar este "[.Jo Aditomento oo lnstrumento Porticulor de
Escritura do la Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
com Garontia Real, com Gorontio Fidejussoria Adicionot, em Série Única, para
Dístríbuiçõo Pública com Esforços Restritos, da DlvlCord Securítizodora 5.A."
("Aditamento") de acordo com os seguintes termos e condições:

RAZÃO SOCTAL

2. A lista constante do Anexo I à Escritura de Emissáo passa a vigorar, a
partír desta data, de forma consotidada, de acordo com nova redaçáo constante
cláusuta 1 acima.

3, Ficam ratificadas todas as demais ctáusutas, termos e condiçóes da
Escritura de Emissão não atterados expressamente peto presente Aditamento.

4. A Emissora obriga-se a reatizar, às suas expensas, (â) a averbação do
presente Aditamento na JUCESP, conforme o caso (1) em ate 10 (dez) Dias Úteis
contados da presente data ou (2) em ate 30 (trinta) dias contados da data em que a
JUCESP restabetecer a prestação regutar dos seus serviços após a paratisaçáo em razáo
da pandemia do COVID-19, nos termos do artigo 6", inciso ll, da Medida Provisória no

931, de 30 de março de 2020, e (b) o registro do presente Aditamento nos competentes
nos competentes Cartórios de Registro de Títutos e Documentos das cidades de São

Pauto, Sáo José dos Campos e Mogi das Cruzes, no Estado de São Pauto, com averbação
à margem do registro principat da Escritura de Emissáo, em ate 10 (dez) Dias Úteis
contados da presente data.

5. O presente Aditamento será regido e interpretado de acordo com as leis
da Repúbtica Federativa do Brasit.

IP
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'1. Por meio do presente Aditamento, as Partes atteram a lista de
Estabetecimentos Comerciais constante do Anexo I à Escritura de Emissáo, passando a
partir desta data a íntegrar o conceito de Direitos Creditórios Vinculados, de forma
consolidada, em caráter irrevogávet e irretratávet, a totatidade dos Direitos Creditórios
Vincutados decorrentes das Contas de Cartões DMCard vincutadas aos Estabetecimentos
Comerciais indicados abaixo:
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ó. Fica eteito o foro da comarca de São Pauto, Estado de São Pauto, para

dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Aditamento, com renúncia a
quatquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Aditamento em 5

(cinco) vias de iguat teor e forma, juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo
indicadas.

llocÀLl, [DÁrA].

Emissora:

JP

Por:

Corgo:

Agente Fiduciório e Agente de Gorantíos'.

DMCARD SECURITIZADORA S.A.

Por:

Corgo:

Por:

Cargo:

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.

Por:

Cargo:

Fíadores:

DENIS CESAR CORREIA PATRICIA AVILA FRENKEL CORREIA

JUAN PABLO GARCIA AGUDO

WBBS HOLDING LTDA.

Por:

Cargo:

BEATRIZ BRUNELLI DE SOUZA

I

h
(

WILLIAN BRUNELLI DE SOUZA
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Por:

Cargo:
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Fi odor os e I nte rve ni ente s G or onti do r osl

Por:
Corgo:

DÀACARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

Por :

Corgo:

Por:

Corgo:

DMCARD MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
por :

Cot go:

DMCARD PROCESSAAAENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA.
Por: Por:
Corgo: Corgo:

Testemunhos:

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

4
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Anexo lll ao "lnstrumento Particulor de Escríturo do ld EmíssÕo de Debêntures Simples,
Nõo Conversiveis em Ações, do Espécíe com Gorontía Reol, com Garontia Fídejussória
Adicional, em Séríe Único, paro Dístríbuição Púbtica com Esforços Restritos, do Dhlcard
Securitizadoro 5.Á. ", cetebrado em 13 de abrit de 2020.

Cronograma de pagamentos das Debêntures

13/07 /2020 0.0000%

13/10t2020 0.0000% Sim

0.0000%

0.0000%

12/07 /7021 0.0000%

13/10/2021 0.0000%

0.0000%

17 /04 / 2022 0.0000% Sim

12/07 /7072 0.0000% Sim

0.0000% 5im

14t11t7072 3.3333% Sim

12/17t2022 3.3333%

12/01t2023

13/07t2023 3.3333% 5im

13 /03 /2023 3.3333% Sim

12t04/7023

12105/2023 3. 3333% Sim

17t06t2023 3.3333%

12/07 /2023 3.3 333%

14/08t2023 3.3333%

12/09/2023 ) ))1)q

3. 3333%

13t11t7073 3.3333%

3.33X%

Sim

12/12t2023 Sim

12/01 /7024

3.1333%

3.l3 33% Sim

12/04/7074 3.33 33%

&

í
f

1

2

3

4

5

6

7 12/01t2022

8

9

10 14/ 10/7022

11

12

13

14

15

16

17

18

19

70

71

22 13 t 10 t7073

74

25

76

27

29

Sim

Sim

Sim

Sim

5im

5im

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

5im

13/05/2024
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V

Sim

ü

Data de Pogamento Taxa de Amortizoçõo

12/01/2.021

12/04/2021

Sim

Sim

3.3333%

3.33 33%

Sim

Sim

Sim 
I

14/07/2024

1.55557o

12/03/2024

3.33 33%

Remuneroção

z8

)
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30 17t0612024 3.3 333% Sim

31 17/07 t2024 3.3 333% Sim

12t08t2074 3. 3333% Sim

33 12/09 t2074 3.3 333% Sim

34 14t10/7074 3.3333% Sim

35 12/11 /7024 3. 3333% Sim

36 12t1712074 Sim

37 13/01/7075 3.33337" Sim

38 12/02/2025 3.3333% Sim

39 12/03/7025 3.33 33% Sim

100.0000% do satdo do
Vator NominaI Unitário

das Debentures

0
/i(

i,
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