
INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1° ADITAMENTO À ESCRITURA DA

2a EMISSÃO DE DEBÊNTURES DE ULBRA RECEBívEIS S.A.

NIRE 43300042308

Pelo presente instrumento,

I -ULBRA RECEBívEIS S.A., sociedade por ações com sede social na Rua Fioravante

Milanez, 206, Canoas, Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob n° 05.388.437/0001-

68, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (doravante simplesmente

denominada "EMISSORA"); e

11- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., pessoa jurídica com sede na cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, n° 2439, 11° andar, inscrita no

CNPJ sob o n° 00.806.535/0001-54, neste ato representada na forma de seu Estatuto

Social nomeada nesta escritura como AGENTE FIDUCIÁRIO e nela intervindo,
,

)
representando a comunhão de debenturistas, adquirentes das debêntures objeto

presente emissão (doravante simplesmente denominada "AGENTE FIDUCIÁRI.O").
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CONSIDERANDO QUE:

(i) a Emissora e o Agente Fiduciário firmaram em 19 de fevereiro de 2003 o

Instrumento particular da Escritura de 28 Emissão de Debêntures. (a

"Escritura"); e

(ii) Em 08.08.2003 foi realizada Assembléia Geral Extraordinária da Emissora

alterando a Escritura.

Resolvem as partes, celebrar o presente aditivo ("Aditivo") à Escritura, na melhor forma

de direito, conforme segue:

1- Incluir a expressão "de balcão" no item 3.1., que passa a vigorar com a

seguinte redação: "Item 3.1. Colocação -O lançamento das Debêntures

será público, com a intermediação de instituições financeiras integrantes

do sistema de distribuição, para colocação no mercado de balcão não

organizado, adotando-se o procedimento diferenciado de que trata o

artigo 33 da Instrução CVM n° 13/80."

2- Alterar o item 3.2 que passa a vigorar com a seguinte redação: "3.2 -

Negociação -As Debêntures serão registradas para negociação no

mercado secundário no Sistema BOVESPAFix, da Bolsa de Valores do

Estado de São Paulo -BOVESPA, sendo os negócios liquidados e as

Debêntures custodiadas na Companhia Brasileira de Liquida bão e

'It/

I

2
<

JV
~~
o
f>
>

11'"

J



Custódia -CBLC. Não haverá publicidade para a realização de vendas no

mercado secundá~~"

3- Alterar o item 3.3. que passa a vigorar com a seguinte redação: "3.3 -

Destinação dos Recursos -Os recursos provenientes desta emissão

destinar-se-ão a sustentar o programa de aquisição de direitos creditórios

oriundos da CELSP -Comunidade Evangélica Luterana São Paulo,

mantenedora de ULBRA, Universidade Luterana do Brasil (a"ULBRA"),

atividade que constitui o objeto social exclusivo da EMISSORA.

De acordo com os itens 4.1 e 4.2 do Contrato de Promessa de Cessão e

Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças, os recursos oriundos

da alienação das debêntures serão utilizados pela CELSP da seguinte

maneira: (i) 30% (trinta por cento) deverão ser mantidos em depósito

junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A. -BANESPA ou em outra

instituição financeira aprovada pelo Agente Fiduciário e será utilizado,

exclusivamente, para pagamento ou amortização de dívidas contraídas

pela CELSP perante instituições financeiras; e (ii) 70% (setenta por cento)

utilizados investimentosdeverãodos emrestantes serrecu rsos

desenvolvimento e pesquisas relacionados com o objeto social da

CELSP/ULBRA".

4- Alterar o item 4.8, que passa a vigorar com a seguinte redação: "4.8 -

Subscrição e Integralização -Todas as Debêntures desta Emissão serão

subscritas por 100% (cem por cento) do seu valor nominal e

integralizadas em créditos no ato da subscrição, nos termos do Contrato

de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras

Avenças, observado o disposto nos itens 4.8.1 e 4.8.2 desta Escritura,

créditos esses decorrentes de contratos de prestação de serviços

unos doseducacionais ("Contratos Educacionais"), gerados contra ai

diversos cursos oferecidos pela ULBRA (direitos creditórios)". I
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5- Alterar o item 4.9.~ ~~~pâ~~ ~Afe~~: seguinte redação: "4.9.2 -O valor

A- ~
total da remuneraçãO s6'rá -pago -sempre no 6° (sexto) dia útil do mês

subseqOente ao mês de apuração. Farão jus à remuneração dos juros, os

titulares das debêntures ao final do dia útil anterior ao pagamento, sempre

usando a praça de São Paulo como referência para a contagem dos dias

úteis".

6- Alterar o item 4.12, que passa a vigorar com a seguinte redação: 114.12 -

Local de Pagamento -Os pagamentos referentes à remuneração a que

fazem jus as Debêntures serão efetuados (i) utilizando-se os

procedimentos adotados pela CBLC -Companhia Brasileira de Liquidação

e Custódia, ou (ii) na hipótese do debenturista não estar vinculado ao

referido sistema, os pagamentos serão feitos pelo Banco Itaú S.A., com

sede na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de

Souza Aranha, 100 -Torre Itausa, inscrito no CNPJ sob o n°

60.701.190/0001-04, conforme estabelecido no Contrato de Prestação de

Serviços de Escrituração de Debêntures firmado em 19.12.2002 entre o

Banco Itaú e a Emissora. O pagamento será feito (a) mediante crédito na

conta corrente indicada pelo debenturista e mantida no Itaubanco; e (b )

mediante remessa de DOC -documento de crédito, para crédito em

conta corrente indicada pelo debenturista e mantida junto a outra

instituição financeira, não se responsabilizando o Itaubanco pela demora

no crédito do valor, causada pela Instituição Financeira à qual o DOC será

enviado; (c} Jlreitue. pessoalmente ao titular do r'. ,- mediante

comparecimento do debenturista a qualquer dos locais indicados no

anexo I do contrato referido no item (ii) deste item, quando ele não possuir

r
conta bancária. O Itaubanco não efetuará a remessa de qualquer quantia J

para o exterior".
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7- Alterar o item 4.16 (i), que passa a vigorar com a seguinte redação: "4.16.
~~ Vencimento Anfe6i~âd6 :~ 0- AGENTE FIDUCIÁRIO, depois de

--~ ~ ~ ~ -~- -~- ~~ decorridos 30 (tfinta) dias "Ga i1Gtifi~aç~o da inadimplência, enviada à

EMISSORA, poderá declarar antecipadamente vencidas todas as

obrigações constantes desta Escritura e exigir o imediato pagamento pela

EMISSORA do valor total das Debêntures em circulação, acrescido da

atualização monetária e remuneração apurada até o término do último

mês do calendário, independentemente de aviso, interpelação ou

notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses:

(i) inadimplência da EMISSORA, com referência às obrigações assumidas

nesta Escritura."

8- Alterar o item 4.19, que passa a vigorar com a seguinte redação: "4.19.

Notificações -As comunicações a serem enviadas por qualquer das

partes nos termos desta Escritura deverão ser encaminhadas para os

seguintes endereços:

Para a EMISSORA:

Para o AGENTE FIDUCIÁRIO:II.

~/Planner Corretora de Valores S.A.

Av. Paulista, n° 2439, 11° andar

A/C: Departamento de Agente Fiduciário

~ s ~oC\\~
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Telefone: 11 3061.9444 ramais 467/459
.~ ~ ~ ~~~ ~~ ~

Fac-símile: 113061.097§ : : : ~ :~ :~~ : ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~
-.~~~-~ ~~~~

Cep: 01311-300" ~ ~ ~ ~~- ~ ~ "

9 -alterar a alínea "iv" do item 7.5 que passa a ter a seguinte redação: "Item

7.5 -(iv) supervisionar a Conta de Reserva de Juros e Conta de Reserva

de Amortização que a Emissora deverá manter junto ao Banco Banespa

S.A. por meio de recebimento de extratos bancários, saldos, posições e

outros documentos ou informações comprobatórios da formação,

manutenção e adequação das referidas reservas, bem como

expressamente aprovar os saques nas referidas contas quando os

mesmos ocorrerem com propósito distinto daquele previsto no item 4.13.3

desta Escritura".

10- Acrescentar o item 10.2.1 na Cláusula Décima que passa a vigorar com

a seguinte redação: "Item 10.2.1 -Para efeitos deste item, considera-se

debêntures em circulação aquelas que não se encontram na Tesouraria

da Emissora ou de sociedades a ela ligadas, nem pertencem aos seus

administradores ou pessoas a eles vinculadas".

11- Permanecem em vigor e, neste ato, são ratificadas, todas as cláusulas e

condições ajustadas na Escritura ora aditada e que não foram

expressamente modificadas por este instrumento.

E por estar assim justas e contratadas, firmam esta Escritura de Emissão a EMISSORA

e, na qualidade de interveniente, o AGENTE FIDUCIÁRIO, em 04 (quatro) vias, de

igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença de 02 (duas) testemunhas

assinam abaixo.
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PÁGINA CONTENDO ASSINATURAS DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1° ADITAMENTO Á ESCRITURA DA

2" EMISSÃO E>E~DEBÊMTUR~.Ç ~ULBRA RE«BíVEIS S.A.
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J!"BRA RECEBIVEIS p .

Ruberr Eugen Becker Jot!lnnes Hermann Gedrat

Viviane A. R. dos SantosArtur M. de Figueiredo

Testemunhas:
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