6H; B-H J
PF.0T0[

TN'TRUMENT. pARTTcuLAR DE

AgOrs, en 2 (oursl

C6r-oclcio

EscRrum

if*itt,-ri

PRIVADA,

EspEcte

*I .uY.iuri
ai

nAl

-

*Hf'f,$*,lfiii5,,i|f,,k,

,1 5 5 5 d+SF

"iffi[liiluilffit{tutuuutu

em
ol 7" EmrssAo oe DesExrunes stmetes, NAo coNvEnsivrlsPARA
Ftorluss6RlA'
QutnocurAryA, c-ot Glm*rtl ADlcloNAL

ol lptRlHcl PRoDUTos oE PErR6leo S'A'

CeLegRAoo ENrnE

IPIRANGA PRODUTOS OE PTTN6IEO

S.A.,

na qualidade de Emissora

UltRlplR

PmrlctRagOEs S.A.,

na qualidode de Fiadora

VERT CNEOTOS LTDA.,

na qualidade de subscritora das Deb€ntures

VERT Cot*PlNull SrcuRlrtzlooRl

e

,(
VonrxDlsTRlBUlDomoeTfrulosrVlloRrsMostLtAnlosLrol.
na qualidade de intervenientes onuentes
Datado de 1 de setembro de 2017

!1

*ftI*:Hi *t 'il?.?01 7
Fp.uroc.'n

8554*F

SumAruO

AuroruzlqAo.....
RrQutsros

ol

EtvttssAo

ClucreRisrtcrc Dl
ClucrsnisrlcAs

EMlssAo

DAs

,..,

DrsENrunrs

11

74

VrxcrmrNro ANrectPloo

30

Assemglela GeRll

OantclgOrs ADlcloNAls ol Et*tssoRl

Drcumq0rs ol

Et*lssoRA E DA

E

.....37

ol FllooRl

35

Ftloom'

41

ConuNtcag0es

10.
11.
12.

42

Plcmrexto oeTilauros.........

43

Dtseostg0rs GERrls

Letr

44

FoRo

ANexo I - CnoNocutvtl pe PlcmrENTo
ANExo

ll - Bolertm

ANExo

lll-

oe SuascntqAo

DA

RrmuNrn'tqAo

"

.......51

"

52.

...

.56

RELATORo DE DesrtulgAo DE REcuRsos"""

ANExo lV - REclBo oe

lNrecmltzlgAo ols

DeaENruREs

"

/

1

$

eHT*-HJ 0t '*? 't01

?

FF.0Til['x5554[}F

co*vensivets
7" EmtssAo oe DrsE*ruRrs sllrtpt-gs, NAo
rNsrRu*eNro pARTrcuLln oE EscnrruRA DA
FIDEJUSSORIA',
AotcloNlt
qurnocmrARlA,,COM GlRlNrtl
rm Agoes, rm 2 (oum) sErurs, ol EspEcle
s'A'
prRr cot-ocrcio pnrviri, Ji'r''*oNcr PRoouros or Pern6leo

Petopresenteinstrumentoparticular,aspartesabaixoqualificadas,
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1.

:"*"":t l:

XiHJ:lr,::T"',1:'r"?.iJ_J".'.,r'"il'i"-v"r"*'
I"ll'S:1.":[#""],r:::"i::ili
ao niJ aelin"i,o, n:_1:1.llu5l:::":ls::'?":i:;
:?ffiTff*iiil"r!.Lii., rit.a.
;:1?:: H""';,H6i,:;'iq ;;:;o;,.,?t%
3l:,3^1
ME;' ) sob
(;CNirll's:::1""'"toii'11,11ii33[,1;r:;::?:
3l llii..' 1l ;i'l ffi; aI
9 ::
: ?! Y,"'"i iL"Ti

i'#i';;''r"'"-4,,':y:-:19:,:::1":6S,:"iT$XX3ill

H'i:i#,riHi""'H#"ffiit *' J...r'" r' rugERJA" ) sob o RE 3. 3' 002e0403:?,:ilffi:lud=IJ,=.il'
l^.6inizla\ /('Frni<<.rrrat' ou
Otl
aas oeuantJresGuai*o derinido) ("Emissora"
i:t:i[T.:i5.1i""i; emirsora "'i"
N

I

3

"lpiranqa");
2.

3.

por aq6es com registro-de companhia aberta
UlrRlplR PmTclelgoes S.A., sociedade
Avenida
ni ciouau oliao Paul,o, Estad6 de s6o Pauto, na
peranre a cvM, ;;-;6
no
inscrita
gJund*, Beta Vista, CEP 01 '317-910'
Brigadeiro rui, lniOnio,-r.Jal,
seus_atos constitutivos devidamente
CN'J/MF sob o'n;-ll.iSO .qZgiOOOl-ig, lo,
de Sio Paulo ("JUqESE") sob o NIRE no
arquivados nu lrntu Cor"riiut ao fitaAo
na forma bo seu Estatuto Social
35.300. 109.724, neste ato ,"pr"i"niiau
("Fiadora");
com sede em 56o Pauto' Estado de Sio
VERT CnEoroS LTDI., sociedade timitada
24' Pinheiros' CEP 0s407-003'
Paulo, na Rua C;;a;.i Arcoverde; h65' igli*p
e com seus atos constitutivos
inscrita no cNpJ/MF sob o n. za.b:g.Lirlooor-19,
devidamentearquivadosnaJUCEsp'oooN|RE28.038.631/0001-19,naqualidadede
ou "Deben-turista" ou' quando
subscritora das Deb6ntures 1"vgR:i ir6ditgs".
.o, i Emlssora e a Fiadora, "Partes");
denominadu

E,

4.

ea

"..onirnto

na qr.ratidade de intervenientes anuentes:

por aq6es, com sede na cidade de sio
VERT ColrplNntl srcunlrlzlooM, sociedade
Cardeat'Arcoverde' 2365' conjunto 24'
pauto, Estado de Sio Pauto,
na qualidade de
Pinheiros, inscrita no cNpllr,rr 'ou-o n"zs.oos.e83/0001-09,
ou
("securitizadora"
(Jaixo definidos)
cession6ria dos cr6ditos do lero;Aoiio
"Cession6ria"); e

ni-n*

5.V6nrxDlsTRlBUlDoRADETiruloseVlloRrsMoatltAntosLToA.,instituigiofinanceira,
na'Rua F-erreira de atffuio'
-os+28-000,
{e^^56o.pi't"' no CNPJ/MF sob Io no
com sede na cidade de 55o Paut-o,'iiEa"

no ?21, conjs. 94

e

95, clp

lntcrlii

CRA")'
22.610.50010r50f -88 ("Aeente Fiduci6rio dos
CoNsroemNoo

QUE

(i)Alpirangatemporobjetosocia[atividadesinseridasnacadeiado
produtores
uquitigao de etanol diretamente de
agroneg6cio, principJi,ient" 1..tubonuJu" i
peta pr6pria Emissora nos termos do
rurais, para utitizagio nas atividades al"r"i't,ldas
item 3.1 abaixo;

7.

sET*-Ri fi1 .fi?.3*1
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imbito de suas atividades, a lpiranga.tem interesse em emitir debantures
da
i (duas)16ries, da 1" (primeira) emiss6o'
em aq6es,
simptes, nao conversiveis
-puru
(conforme
", privada, . nos. termos desta Escritura
cotocaqao
;;E;i;' qutrogiufaiiu,

(ii)

No

peta VERT Cr6ditos
definido abaixo), u ,"i", subscritas e integratizadas de forma privada
;;O.Uentrt.-t", sendo as..Deb6ntures da 1u (primeira) s6rie
(respectivamente, "-irjir&;;"
prirliru S6ti"" e as Deb6ntures da 2u (segunda)
doravante o"norninuAui--'o"uentrEt d"
");
s6rie doravante denominadas "Deb6ntures da Seeun

deverfio ser
agroneg6cio,
ao
relacionadas
Emissora
utitizados exctusivamente para as atividades'da
conforme destinagio de recursos prevista na ct6usuta 3.5 abaixo;

(iii)

Os recursos

a serem captados, . por meio das DebQntures,

a VERT
Ap6s a subscrigio da totatidade das Deb6ntures peta VERT Cr6ditos,
as
cr6ditos ser6 a 0nica titutar das Deb6ntures, passando a ser credora de todas as
Deb6ntures'
das
dmbito
no
obrigaq6es, principais e acess6rias, devidas peta Emissora
da
quais representam aii"itot credit6rios_d_o agroneg6cio nos termos,g:
termos
nos
Lei no 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme atterada ("Lei 11.076"),
desta Escritura ("Cr6ditos do Aqroneq6cio");

(iv)

l]"1*,.tlYl11:

meio do Termo de
(v) o Agente Fiduci6rio dos cRA, a ser contratado pordos
recursos captados

Securitizigio (conftrme abaixo definido), acomp_anhar6.a destinaqio
com a preiente Emiss6o, nos termos da ct6usuta 3.5 abaixo.

uma operagao de
(vi) A emissio das Debantures insere-se no contexto dedos
Certificados de

securitizaqfio de recebiveis do agroneg6cio que resuttar{ na emiss6o
z" s6ries da 7^ Emissio da VERT companhia
Recebiveii do Agroneg6cio da 1u
em
"Securitizadora 1re1[eclivamente, "CRA Dl" e "CRA.IPCA" ou, quando denominados
na
conjunto, ,,CRA),), aos quais os Creaitos Oo Agroneg6cio serSo vinculados como lastro,
para
forma previsu no "Termo de Securitizagdo de Oirb.itos Creditorios do Agroneg6cio
do 14a Emissdo da
Emissdo de certificodos de Recebiveis do Agronegocio da 1a e 2o sdries
e o Agente
Securitizadora
a
VERT Companhia Securitizodora", a ser Jirmado entre
"Termo de
Fiduci6rio dos CRA (respectivamente, "OperaClo de SecurilizqCiq"
seiuiitizacao,,;, de modo que as oeb6nlfiies dalrimeira S6rie ficario vincutadas
Debantures da
exctusivamente aos cRA Dl e seu respectivo patrim6nio separado, e as
patrim6nio
respectivo
seu
e
IPCA
CRA
Gr;A;i6riu fi.ur6o vinculadas exctusivamente aos
separado;

e

dos cr6ditos do lgr9nug9s'% 1
e do "Contrato de AquisiE{f -e11.076
Lei
da
23
Securitizadora, nos termos do artigo
de Deb6ntures"), para q[e os
Aguisicio
Transfer€ncia de Debontures" ("contrato de

(vii) A Emissora reatizar6 a transfer6ncia

Cr6diios do Agroneg6cio sirvam de lastro para emissao dos CRA;

e

t

Os CRA ser6o distribuidos por meio de oferta p0btica de distribuiqio em
de 29 de
regime de garantia firme de cotocaqio, nos termos da lnstrugio da- C-VM no 400,
destinados
e.ser6o
cvM-409")
("oferta"
e "lnstrucio
de-zembro di zool, conforme aLterada
no
artigo 9o B e 9o C da lnstruq6o CVr\{ no
defini-dos
conforme
quaiificados,
investidores
("Titutares
539, de 13 de novembro de 2013, conforme atterada, futuros titutares dos CRA
de cRA,,), nos termos do "contrato de coordenoEdo, colocaEdo-e Distrib_uigao Publica de
CrrW;A"s de Recebiveis do Agronegocio, sob o.Regime de Gorantia Firme e Melhores
Sdries da 14a Emissdo da VERT Companhia
Esfoigos de Colocagdo, da ld e
instituigSo
Securitizadora", asei cetebrado entre a Securitizadora, o BlNco luu BBA 5.A.,

(viii)

i

ia

il'@
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financeira integrante do sistema de distribui96o de valores mobili6rios, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 17.298.092/0001-30, o BB BaNco DE INVESTIMENTo S.A., instituiqio
financeira integrante do sistema de distribuig6o de valores mobili6rios, inscrita no
CNPJ/MF sob o n'24.933.830/0001-30, o BaNco BRADESCo BBI S.A., instituigSo financeira
integrante do sistema de distribuiEio de vatores mobiti6rios, inscrita no CNPJ/MF sob o no
06.271.464t0103-43, o BaNco SlxuNorR (Busrr-) S.A., instituiqio financeira integrante do
sistema de distribuigio de valores mobiti6rios, inscrita no CNPJ/MF sob o no
90.400.888/0001 -42, e a XP lNvrsIMENTos CoRRrroRl DE CAMBro, Tirulos E VALoRES MoatltAntos
S.A., instituigio financeira integrante do sistema de distribuiEio de valores mobiti6rios,
inscrita no CNPJ/MF sob o n" 02.332.88610011-78, na quatidade de coordenadores da
Oferta, a Emissora e a Fiadora, no Ambito da Oferta ("Contrato de Distribuic6o");

o presente "lnstrumento Porticular de Escritura da 7a Emissdo de
Deb€ntures Simples, ndo Conversiveis em AqOes, em 2 (duos) Sdries, da Espdcie
Quirografdria, com Garantia Adicional Fidejussoria, para Colocagdo Privada, da lpiranga
Produtos de Petroleo 5.A." ("Ef!!UrA" e, em conjunto com o Termo de Securitizagio e o

V6m cetebrar

ContratodeAquisiq5odeDeb6ntures,oS..@,,),obserVadasas
c[6usulas, condiq6es e caracterfsticas abaixo:

1.

AuroRrzlqAo

1.1. A Emiss6o 6 reatizada e a presente Escritura 6 celebrada com base nas

detiberaq6es tomadas peta Assembleia Geral Extraordin6ria da Emissora, reatizada em 31
de agosto de 2017 ("AGE"), por meio da qual se aprovou a presente Emiss6o, inctuindo
seus termos e condiq6es, conforme o disposto no artigo 59 da Lei 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme atterada ("Lei das Sociedades por Ac6es").

1.2. A prestagio da Fianqa (conforme definida abaixo), peta Fiadora, foi
autorizada em Reuniio do Consetho de Administragdo da Fiadora, reatizada em 31 de
agosto de 2017 ("RCA da Fiadora" e, em conjunto com a AGE, "Detiberac6es Societ6rias").

2.

Reeursros

DA EMrssAo

A EmissSo ser6 feita com observincia dos seguintes requisitos:

2.1. Arquivamento e PublicacSo das Detiberac6es Societdriaso arquivamento da
ata da AGE serd reatizado na JUCERJA e da RCA da Fiadora ser6 reatizado na JUCESP/ de
acordo com o disposto no artigo 62, l, da Lei das Sociedades por Aq6es. A ata da AGllserit
pubticada no jornal "Monitor Mercantit" e no Di6rio Oficiat do Estado do Rio de Janeirp, de
acordo com o disposto no artigo 67, l, da Lei das Sociedades por Aq6es e a ata da RCA da
Fiadora ser6 pubticada no jornal "Vator Econ6mico" e no Di6rio Oficiat do Estado de 55o
Paulo, em consonAncia com o mesmo dispositivo.
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2.1.2. Os atos societerios da Emissora e da Fiadora que eventuatmente
venham a ser reatizados no Ambito da presente Emiss6o, ap6s o registro desta Escritura,
serSo igualmente arquivados na JUCERJA e JUCESP, pubticados, respectivamente, peta
Emissora e/ou Fiadora, conforme aptic6vel, no jornal "Monitor Mercanti[" e no DiSrio
Oficiat do Estado do Rio de Janeiro e, respectivamente no jornal "Valor Econ6mico" e no
Didrio Oficiat do Estado de 56o Pauto, conforme tegistaEio em vigor.
2,1.1. A Emissora compromete-se a enviar a VERT Cr6ditos, ou a quem vier
sucedG-ta na quatidade de titutar das Deb6ntures, e ao Agente Fiduciiirio dos CRA, 1 (uma)

c6pia eletr6nica (PDF) da ata da AGE contendo o comprovante de arquivamento na
JUCERJA, sendo certo que o arquivamento da ata da AGE na JUCERJA ser6 condiEio
essenciaI para a integratizag6o das Deb6ntures.

2.1.2. A Fiadora, por sua vez, compromete-se a enviar e VERT Cr6ditos, ou a
quem vier suced6-la na quatidade de titutar das Debdntures, e ao Agente Fiduci6rio dos
CRA 1 (uma) via original da ata da RCA da Fiadora devidamente arquivada na JUCESP,
tempestivamente ap6s o referido registro, sendo certo que o arquivamento da ata da RCA
da Fiadora na JUCESP ser6 condigio essencial para a integralizagio das Debdntures.

2.2.

Arquivamento da Escritura

2.2,1.

A presente Escritura e

JUCERJA, de acordo com o disposto no
por Ag6es.

seus aditamentos serio arquivados na
artigo 62, ll e par6grafo 3o, da Lei das Sociedades

2.2.2. A presente Escritura e seus aditamentos serSo arquivados nos
competentes Cart6rios de Registro de Titutos e Documentos, na forma prevista nos artigos
129 e 130 da Lei n. o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, conforme atterada.
2.2.3. A Emissora se compromete a enviar i Debenturista e ao Agente
Fiduci6rio dos CRA 1 (uma) via original, desta Escritura e eventuais aditamentos,
devidamente registrada e averbada nos competentes Cart6rios de Registro de Tftutos e
Documentos, bem como I (uma) c6pia etetr6nica (PDF) desta Escritura contendo o
comprovante de arquivamento na JUCERJA, sendo certo que referidos registro e
arqu'ivamento da presente Escritura ser6o condig6es essenciais para a integratizaqio das
Deb6ntures.

2.3.

Reeistro para Distribuicdo. Neeociacio. Cust6dia Etetr6nica e Liquidacio

2.3.1.As Debdntures n6o ser6o registradas para distribuigio no
^g{caao
prim6rio, negociaEso no mercado secunddrio, cust6dia etetr6nica ou tiquidafi{

",

quatquer mercado organizado.

2.4,

lnexieibitidade de Reqistro na CVM e na AssociacSo Brasileira das Entidades

dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBllvtA")

2.4.1. A Emissio nio ser6 objeto de registro perante a CVM ou perante a
ANBIMA, uma vez que as Deb6ntures ser6o objeto de cotocagio privada, sem (a) a
intermediagio de instituig6es integrantes do sistema de distribuigdo de vatores mobiti6rios;
ou (b) qualquer esforgo de venda perante investidores indeterminados.

1
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3.

Caucrrnlslcls Dl EMlssAo

3.1. Obieto Social da Emissora
3.1.1. Emissora tem por objeto sociat, nos termos do art. 3o de seu Estatuto
execuEio de operaE6es de prospecqio, exptorag6o, avatiagio,
desenvolvimento e produEio de petr6teo, g6s naturat, condensado e outros
hidrocarbonetos, incluindo trabalhos e atividades de geologia, geoffsica, perfurag6o

Social:

(a) a

estratigrdfica e de pogos, recotha de testemunhos e de amostras de petr6teo e g5s naturat,
diagrafias dos poEos e teste de formaEio e produqao; (b) a construgio e operaqSo de
oleodutos, gasodutos e potidutos para transporte de petr6leo, g6s natural ou de outros
hidrocarbonetos e produtos derivados dos mesmos, bem como unidades de tratamento,
processamento e estocagem de petr6teo ou g6s naturat; (c) a importaEio, exportaEso,
armazenamento, beneficiamento de vendae distribuiqSo de produtos de petr6leo, g6s
naturat, seus derivados e outros hidrocarbonetos permitidos por lei e demais produtos
conexos e afins inclusive pneum6ticos, baterias e acess6rios automobitisticos, como
tamb6m os respectivos equipamentos, instatag6es, aparethos e mdquinas do ramo em
gerat, seja de origem nacional ou estrangeira; (d) a fabricaEso, preparo, mistura,
embatagem, importagio, exportagio, instataEso e comercializaEso de materiais, produtos
e equipamentos retacionados com a ind0stria do petr6leo, a distribuigio e com6rcio de
equipamentos e mercadorias, inctusive acess6rios e peEas para indfstria de veicutos
automotivos, graxas, solventes, lubrificantes, aditivos, produtos petroqufmicos, bem como
quaisquer outras atividades retacionadas com a ind0stria do petr6teo; (e) a prestagio a
terceiros de serviEos t6cnicos, relacionados com as especiatidades a que se dedica; (f) o
agenciamento de navios para entrega dos produtos de seu ramo; (g) a venda de artigos de
propaganda e quaisquer outros do com6rcio, desde que retacionados com os objetivos
principais da empresa; (h) a ind0stria, o com6rcio, a distribuig6o de produtos atimentares
e artigos diversos, com a exploragSo de estabetecimentos comerciais destinados a
funcionar como [ojas de conveni6ncia, minimercados, lanchonetes, fost food, bem como a
venda ou locaqdo de aparethos etetr6nicos e fotogr6ficos em gerat, fitmes, cassetes, discos
e a prestagio de serviEos e/ou venda de mercadorias correlatas, podendo as operag6es ser
cedidas a terceiros; (i) a prestagio de serviEos de consuttoria e de assist6ncia t6cnica,
administrativa, comercial e de marketing, a tavagem, a tubrificagio em geral e a
reparagSo e veicutos, inctusive sob a forma contratual de franquia e, em gerat, quatquer
atividade comercial de intermediagSo de neg6cios ou serviqos permitidos em tei; (j) o
incremento de exportagio, por conta pr6pria ou de terceiros, de produtos industriais
brasileiros de qualquer natureza e todas as outras atividades requeridas para
incremento de exportagio, inctusive compra e venda de c6mbio para operaqo{-taI
de
importagdo e exportagSo e outras; (k) a operagio e manutenqio de usinas termetftrficas,
transformaqio de gds, produEso e suprimento de energia et6trica, bem como particifaqio
de empreendimentos nas atividades referidas; (l) o exercicio de outras atividades tigadas
ou conexas is constantes dos itens anteriores, inctusive a participagSo como s6cia ou
acionista em outras sociedades, simples ou empres5rias e empreendimento comerciais
industriais ou de servigos de quatquer natureza, no Brasil ou no exterior, desde que, se
necess6rio, seja obtida autorizaqio governamentat; (m) a constituiEio e participagdo em
consorcios para execuEio das atividades tigadas ou conexas is constantes do seu objeto,
descritas nesta ct6usula; (n) a importagdo e exportaEso, no atacado, de produtos e
mercadorias, netes incluidas todas as commodities, inctusive petr6[eo cru, derivados de
petr6leo, sotventes, asfaltos, 6tcool, etitico (etanot combustivet), produtos quimicos e

1
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e (p) a prestagio de serviqos
petroquimicos, tubrificantes, etanot, entre outros;
para
inctusive a tegatizaqio de documentos
necess6rios i consec;d;;;;"u objefo sociat,
citados no item (o
a importaqio e exportaqio dos produtos
3.2.

N0mero da Emissio

3.2.1.

da Emissora'
Esta 6 a 7u (s6tima) emissio de deb6ntures

3.3. Ntmero de S6ries
3.3.1.AEmissioser6realizadaem2(duas)s6ries.

mit e quinhentas)
3.4.1.Serio emitidas 1.012.500 (um mithio, doze
na Data de
(mit
reais)'
vaLor nominai ;;;i;ti; d" nSf .000,b0
Deb6ntures, todas com
-autiniao
S6ries
abaixo[ as quais yrao. atocadas nas respectivas
Emissio (conforme
a ct6usuta 4'4'2 abaixo'
conforme demanda da Debenturista, o'bservada

3.4.2.ovalortotatdaEmiss6o6deR51.o12.5oo.0o0,00(umbith6o,doze
abaixo), observada

mirh6es e quinhentos miI reais), na
a ct6usuta 4.4.2 abaixo.

oiti

de Emissio (conforme definida

3.5. Destinacio dos Recursos
destinados integrat e
3.5.1. Os recursos advindos desta EmissS0 serio
d; Emissora, no imbito da aquisig6o de
exctusivamente ds atividades no ugion";e.i,
como direitos credit6rios do
etanol diretamente de produtore, ,liiis,- caracterizando-se
11'076'
igioneg6cio nos termos do 51o, do artigo 23' da Lei
deverao seguir a
3.5.2. Os recursos captados por meio da presente Emissao dos CRA' a ser
data de vencimento
destinaqio preulsii-na ct6usuta l.s.i-iiima, at6 a
definida no Termo de Securitizaqio'

e ao Agente
3.5.3. A Emissora dever6 prestar contas, i Debenturista
3'5'1
cl6usuta
na
descrita
seu siatus
Fiduci6rio dos CM, da destinaqao de recursos e
de
data
primeira
da
(seis) meses a contar
acima, na seguinte periodicidade: (it! ..d. 6.
do
forma
na
por meio do retat6rio
integratizaqao dos tp4, conforme iefinida abaixo
y'as
vencimento (ordinario ou antecipado)
Anexo ilr a esta Escritura; (ii) em caso de
+.i oesta Escritura; e (iii) se/npre
Deb6ntures ou nos casos de resgate pi""La"i na-ct6usul,a
peta Debenturista ouf peto
'Normas
que soticitaOo poi escrito po," lrt}iiua"t tunuixo deiinido),
(abaixo definido) e
a
Agente Fiduci6rio dos cRA, para fins de atendimento (a) at6 30 (trinta) dias do
em:
exig6ncias de orgaos regutadores e fiscatizadores,
societ6rios e demais documentos
atos
recebimento da t,iti.ltuqio, c6pia das notas fiscais,
dos recursos; ou
da utitizagao
comprobatorto, qJ"l;E;;JJttetio-putu acompanhamento
por Norma'
soticitado pJi qrutqr"i Autoridade ou determinado
(b) prazo ,"nor, i"

iiti*

3.5.3.1.compreende-sepor"Autgridadg":-quatquer..pessoa
("Pessoa"):

naturat, pessoa juridica (de direito

(i)

ffiLA;,

privaO6;, entidade ou 6196o

ao Poder P[btico'
vincutada(o), direta ou indiretamente, no Brasit,

I
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inctuindo, sem [imitaqio, entes representantes dos Poderes Judici6rio,
Legistativo e/ou Executivo, entidades da administragio p0btica direta
ou indireta, autarquias e outras Pessoas de direito pfbtico, e/ou

(ii)

que administre ou esteja vincutada(o) a mercados regulamentados de
vatores mobitiSrios, entidades autorreguladoras e outras Pessoas com
poder normativo, fiscatizador e/ou punitivo, no Brasi[.

3.5.3.2.

Compreende-se por "&rma": quatquer [ei, decreto,
medida provis6ria, regulamento, norma administrativa, oficio, carta, resolugio, instrugio,
circular e/ou qualquer tipo de determinagio, na forma de quatquer outro instrumento ou
regutamentagio, de 6rg6os ou entidades governamentais, autarquias, tribunais ou quatquer
outra Autoridade, que crie direitos e/ou obrigag6es que vincute as Partes.

3.5.4. O Agente Fiduciiirio dos CRA deverS verificar, ao longo do prazo de
duraqSo dos CRA, o efetivo direcionamento de todos os recursos obtidos por meio da
presente Emiss6o, a partir dos documentos fornecidos nos termos da cl6usula 3.5.3 acima.

3.5.5. Uma vez atingido o vator da destinaqio dos recursos das Deb6ntures,
que ser6 verificado peta Debenturista e confirmado peto Agente Fiduci6rio dos CRA, nos
termos da ct6usuta 3.5.1 e observados os crit6rios constantes do Anexo lll pelo Agente
Fiduci6rio dos CRA, a esta Escritura, a Emissora ficarS desobrigada com relaqio is
comprovaq6es de que trata a cl6usuta 3.5.3 acima, exceto se em raz6o de determinagio de
Autoridades ou atendimento a Normas for necess6ria quatquer comprovaqio adicional.

3.6.

Cess6o, Transfer6ncia e Titutaridade das Deb6ntures

3.6.1. As Deb6ntures ser6o iniciatmente subscritas pela VERT Cr6ditos e,
imediatamente ap6s sua subscriqio, a totatidade das Deb6ntures ser6 transferida para a
Securitizadora, nos termos a serem previstos no Contrato de AquisiqSo de Deb6ntures.

3.6.2. Ap6s a celebraqio do Contrato de Aquisiqio de Deb6ntures, com a
imptementag6o dos procedimentos neste previstos: (i) o termo "Debenturista" passar6 a
designar a Securitizadora, ao passo que o termo "Partes" designar6 a Securitizadora, a
lpiranga e a Fiadora; (ii) a VERT Cr6ditos deixar6 de ser denominada "Debenturista" e
"Parte", sendo que n6o haver6 qualquer esp6cie de coobrigagdo ou responsabitidade da
VERT Cr6ditos pelo adimpl.emento das obrigag6es transferidas e ficar6 sujeita ape?as ao
disposto nas ct6usutas 9u e 12 desta Escritura; e (iii) os direitos, poderes, fac,ppades,
prerrogativas e pretens6es, atribuidos e VERT Cr6ditos, na qualidade de Debeinfurista,
passarSo i titutaridade exctusiva da Securitizadora.
I

a transfer6ncia a que se refere a

ct6usuta 3.6.1 acima, a
quatquer
tftuto, parciat ou totalidade das
Debenturista poderS promover a transfer6ncia, a
Deb6ntures de sua titutaridade, ou dos cr6ditos detas decorrentes, observado que,
enquanto as Deb6ntures estiverem vincutadas aos respectivos patrim6nios separados dos
CRA, tal transferGncia poder6 ocorrer de forma parcial ou integrat, apenas nas seguintes
hip6teses: (a) tiquidagSo do patrim6nio separado; ou (b) dectaraqSo de vencimento
antecipado das Deb6ntures, e mediante assembleia geral de Titulares de CRA.

3.6.3. Ap6s

H
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3.6.4. No imbito de qualquer transferOncia de Deb6ntures e desde que os
requisitos estabelecidos na ct6usuta 3.5.3, acima, tenham sido atendidos, a lpiranga
obriga-se a registrar a transfer6ncia em Livro de Registro de Deb6ntures, em prazo n6o
superior a 5 (cinco) Dias 0teis a contar da ci6ncia da respectiva transfer6ncia.
3.6.5. Para fins de comprovagSo do cumprimento da obrigag6o descrita

na

cl6usula 3.6.4 acima, quanto i inscriqio da Securitizadora em raz6o da transferGncia a.que
se refere a cl6usula 3.6.1 acima, a Emissora dever6, dentro do prazo de 3 (tr6s) Dias Uteis
a contar da respectiva transferEncia, apresentar Securitizadora c6pia do Livro de
Registro das Deb6ntures, que comprove a inscriqio do seu nome como titular da totatidade
das Deb6ntures.

i

3.6.6. Caso, ap6s a transfer6ncia a que se refere a cl6usuta 3.6.1 acima, as
Deb6ntures sejam transferidas peta Securitizadora a outros titutares, observadas as
disposiq6es da cl6usuta 3.6.3, o termo "Debenturista" designar6 todos os titutares de
Debdntures, os quais serSo titulares de todos os direitos, poderes, facutdades,
prerrogativas e pretens6es previstas, em lei ou contrato, em favor dos titutares das
Deb6ntures.

3.6.7. As decis6es da Securitizadora no Ambito desta Escritura, enquanto
titular de Deb6ntures, deverio observar o disposto no Termo de Securitizagio e o que vier
a ser deliberado pelos Titutares de CRA.

3.6.8. Para todos os fins de direito,
pelo
comprovada
Livro de Registro de Deb6ntures.

3.7.

a titularidade das Deb6ntures

ser6

VinculacSo aos CRA

3.7.1 . As Deb6ntures ser6o vincutadas aos CRA, a serem emitidos e
distribuidos por meio da Oferta, nos termos da lnstruE6o CVM 400 e da lnstrug6o CYM 414.

3.7.2. Em vista da vincutaEso mencionada acima, a Emissora tem ci6ncia e
concorda que, uma vez ocorrida a transfer6ncia das Debdntures prevista na ct6usuta 3.6.1
acima, em raz6o do regime fiduci6rio a ser instituido peta Securitizadora, na forma do
artigo 9o da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada ("Lei 9.514"),
todos e quaisquer recursos devidos Securitizadora, em decorr6ncia de sua titutaridade
das Deb6ntures, estarSo expressamente vinculados aos pagamentos a serem reatizados aos
Titulares de CRA e nio estario sujeitos a quatquer tipo de compensaqio com obrigaE6es da
Debenturista.

i

3.7.3.Por forqa da vinculagio das Deb6ntures aos CRA das ,"rO{ouu,
s6ries, fica desde j6 estabelecido que a Securitizadora, na forma a ser estabet6(ida no
Termo de Securitizag6o, deverA manifestar-se, em quatquer Assembteia G{rat de
Debenturistas convocada para deliberar sobre quaisquer assuntos relativos is Debdntures,
conforme orientagio deliberada petos Titutares de CRA, ap6s a realizagio de uma
Assembteia Geral de Titutares de CRA.

3.8. Transfer6ncia das Deb6ntures. As transfer6ncias das Deb6ntures se16o
registradas peta lpiranga em Livro de Registro de Deb6ntures, desde que reatizadas em
conformidade com esta Escritura. A lpiranga compromete-se a fornecer copias do Livro de
Registro de Deb6ntures ao Debenturista que a solicitar, para fins de comprovaEdo de
titularidade.

ffi
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4.

ClmcrrnisncAs

4.1.

DAs

DrsENrunrs

CaracteristicasB6sicas

4.1.1. Vator Nominat Unitdrio. O valor nominal unit6rio das Deb6ntures, na
Data de EmissSo (conforme definido abaixo), ser6 de R51.000,00 (mit reais) ("Valor
NominaI Unit6rio").
4.1.2. Quantidade de Deb6ntures. Ser6o emitidas 1.012.500 (um mithio,
doze mil e quinhentas) Deb6ntures, sendo que a quantidade de Deb6ntures a ser atocada
em cada S6rie ser6 definida com base na demanda da Debenturista, observada a cl6usula
4.4.2 abaixo.
4.1.3. Data de Emiss6o. Para todos os efeitos,
Deb6ntures ser6 25 de outubro de 2017 ("Data de Emiss6o").
4.1,4.

a data de emissio

das

Prazo de Vie6ncia e Data de Vencimento.

4.1.4.1.

A data de vencimento das Deb6ntures da Primeira S6rie
ser6 em 24 de outubro de 2072 ("Data de Vencimento da Primeira S6rie"), ressalvadas as
hip6teses de vencimento antecipado das Deb6ntures, Oferta de Resgate Antecipado e
Resgate Antecipado Facultativo, nos termos desta Escritura.

4.1.4.2. A data de vencimento das Deb6ntures da Segunda S6rie
ser6 em 24 de outubro de 2024 ("Data de Vencimento da Sequnda 56rie" ou, quando
denominada em conjunto com a Data de Vencimento da Primeira S6rie, "E!g-@
Vencimento"), ressatvadas as hip6teses de vencimento antecipado das Deb6ntures, Oferta
de Resgate Antecipado e Resgate Antecipado Facuttativo, nos termos desta Escritura.
4.1.5. Forma das Deb6ntures. As Deb6ntures serSo emitidas
nominativa, nio havendo emissio de certificados representativos de debGntures.

na forma

4.1.6. Cotocacio. As Deb6ntures serio objeto de colocagdo privada, sem
intermediaqio de instituig6es integrantes do sistema de distribuigio de vatores mobiti6rios
e/ou qualquer esforgo de venda perante investidores.
4.1.7. Subscricio. As Debdntures ser6o subscritas pela VERT Cr6ditos plr
meio da assinatura de boletim de subscrigio, conforme modeto constante no Ane26 ll
("Boletim de Subscriq6o"), com o consequente registro no Livro de Registro de Deb6.pfires,
conforme cl6usula 3.8 acima.

4.1.8. Cofrffefqibildade. As Deb6ntures n6o serSo conversiveis em aq6es da
Emissora.

4.1.9. Esp6cie. As Deb6ntures ser6o da esp6cie quirograf6ria, sem garantia,
ou seja, as Deb6ntures nio conferir6o quatquer privit6gio especial ou geral a seus titutares,
bem como n6o ser6 segregado nenhum dos bens da Emissora em particutar para garantia da
Debenturista em caso de necessidade de execugSo judicial ou extrajudicial das obrigag6es
da Emissora decorrentes das

Deb6ntures.
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As Deb6ntures ser6o
r
de Titularidade.
vv
lForma
lllq
e Comprovacio
Vvllll/lvYqYsv
4.1.10.
lo f Vr
ou certificados,
ou
de
cautetas
emissao
sem
e
escriturat,
emitidas sob a forma nominativa
comprovada
se16
Deb6ntures
das
sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade
I

ar

peto registro no Livro de Registro de Deb6ntures.

4.2. Atuatizacio do Vator Nominat Unitdrio e Remuneracio das Deb6ntures
4.2.1. Atuatizacio. O Vator Nominat Unit6rio das Deb6ntures da Primeira
56rie nio ser6 atuatizado monetariamente.

4.2.1.1.

O Vator Nominal Unitiirio das Deb6ntures da Segunda
partir
primeira
Data de lntegratizaqio, pela variagio do lndice
da
S6rie ser6 atuatizado, a
Nacional de Preqos ao Consumidor Ampto, catcutado e divulgado peto lnstituto Brasiteiro de
Geografia e Estatistica ("!PCA"), conforme f6rmuta abaixo prevista ("Atuatizacio
Monetdria Sequnda S6rie"):

VNo=VN"xC

"VNa" = Valor Nominal Unit6rio atuatizado, catcutado com 8 (oito) casas decimais,
sem arredondamento ("Valor Nominal Atuatizado das Deb6ntures da Sequnda
S6rie");

"VNe" = Valor Nomina[ Unit6rio, ap6s atuatizaqSo, incorporaqio de juros ou ap6s
cada amortizag6o, se houver, referenciados i primeira Data de lntegratizaEio,
catcutados/informados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

tt("

= Fator da variaqio acumutada do IPCA catculado com 8 (oito) casas decimais,
sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

C=II
k=l

[*t-]

Onde:

"k" = n(rmero de ordem de Nlr,, variando de 1

"n" = n0mero total de n0meros indices

considerados na atuatizagio,

um

n[mero inteiro;
"N11" = vator do n0mero-indice do IPCA do m6s anterior ao m6s de atuatizaqdo, caso
a atuatizaqio seja em data anterior ou na pr6pria data de anivers6rio mensat do
CRA IPCA; ap6s a data de anivers6rio respectiva, o "Nlr'corresponder6 ao vator do
n0mero-indice do IPCA do m6s de atuatizagio;

"Nlk-r" = valor do n0mero-indice do IPCA do m6s anterior ao m6s "k';

)t
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"dup" = nimero de Dias Uteis entre a rittima data de anivers6rio mensal do CRA
a primeira Data de lntegratizagio e a data de c6lcuto, limitado ao nfmero
total de Dias Uteis de vig6ncia do n0mero-fndice do IPCA, sendo "dup" um n0mero
inteiro; e
IPCA ou

"dut" = nrimero de Dias Uteis contidos entre a 0ttima e pr6xima data de anivers6rio
do CRA IPCA, sendo "dut" um n0mero inteiro.
Sendo que:

.
.

o nilmero-indice do IPCA dever6 ser utitizado considerando-se id6ntico nimero
de casas decimais daquele divulgado peto IBGE;

a aplicaqio do

IPCA

incidir6 no menor periodo permitido peta tegistaEio em

vigor;

.

.

considera-se como "data de anivers6rio" todo dia 25 (vinte e cinco) de cada
m6s, e caso referida data n6o seja Dia Utit, ou nio exista, o primeiro Dia Utit
subsequente. Considera-se como m6s de atualizagSo, o periodo mensal
compreendido entre duas datas de aniversdrios consecutivas;
Caso a atualizaqio se d6 entre a "data de anivers6rio" e a data de divutgaqio
do novo n0mero-indice do IPCA para o m6s de c6tcuto, dever6 ser utitizido o
iltimo nimero-fndice conhecido. Ap6s data de divutgaqSo este novo

a

n[mero-fndice deverd ser aplicado entre a 0ttima data de anivers6rio e a data
de c6tculo;
dup

o fator resuttante da express

'

(!!u)'
^. INIo,)

U considerado com

8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento;

o produt6rio 6 executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se,
em seguida, os mais remotos. Os resultados intermedi6rios sio catcutados com
16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento; e

para fins de c6lcuto da Atualizagio Monetdria, define-se "Perfodo de
Capitatizagio" como o intervalo de tempo descrito no Anexo
Escritura.

4.2.1.2.
ibitidade
Extingio do IPCA. No caso de indisponibitidade tempor6ria ou aus6ncia de apuragio do
IPCA por mais de 10 (dez) Dias Uteis consecutivos ap6s a data esperada para sua apuraqSo
e/ou divutgagSo, ou, ainda, no caso de sua extinqio ou impossibitidade de sua apticaEso
por imposigao tegat ou determinagio judiciat, dever6 ser aplicada, em sua substituigio
("lndice Substitutivo") o indice que vier tegatmente a substitui-[o ou, no caso de inexistir
substituto legat, a Debenturista dever6 convocar, em at6 5 (cinco) Dias Oteis contados da
data em que este tomar conhecimento de quaisquer dos eventos referidos acima,
Assembleia Gera[ de Debenturistas, a qual ter6 como objeto a detiberagio peta
Debenturista, de comum acordo com a Emissora, sobre o novo parAmetro de remuneragio

^i)
l[{
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das Deb6ntures, parimetro este que dever6 preservar o valor real e os mesmos nfveis da
Remuneragio das Deb6ntures da Segunda S6rie. Ta[ Assembteia Gera[ de Debenturistas
dever6 ser reatizada dentro do prazo de 25 (vinte e cinco) dias contados da pubticaqio do
editat de convocagSo, ou, caso nio se verifique qu6rum para realizaglo da Assembteia
Gerat de Debenturistas em primeira convocagio, no prazo de 8 (oito) dias contados da
nova pubticaq6o do editat de convocagao ou da data previamente estabetecida para a
reatizag6o da Assembleia Gerat de Debenturistas em primeira convocagio, caso a segunda
convocagdo da Assembteia Geral de Debenturistas tenha sido reatizada em conjunto com a
primeira convocaEio.

4.2.1.3. Na Assembleia Gerat de Debenturistas referida na
cl{usuta 4.2.1.2 acima a Debenturista dever6 manifestar a orientagio deliberada petos
titulares de CRA IPCA, com base nas detiberag6es da assembteia geral de titutares de CRA
IPCA, na forma disciplinada no Termo de SecuritizaEio.
4.2.1.4. At6 a detiberagio do indice Substitutivo, ser6 utitizada,
para o c6tcuto do valor de quaisquer obrigag6es previstas nesta Escritura, o 0ttimo IPCA
divutgado oficialmente, at6 a data da definigSo ou apticagio, conforme o caso, do novo
parAmetro, nio sendo devidas quaisquer compensag6es financeiras entre a Emissora e os
titulares das Deb6ntures da Segunda S6rie quando da divulgagio posterior do indice de
atuatizagio que seria apticdvet.
4.2.1.5.

Caso o IPCA venha a ser divutgado antes da reatizaqio
da Assembteia Gerat de titutares de CRA IPCA, a referida Assembteia Geral n6o ser6 mais
IPCA divutgado passar6 novamente a ser utilizada para o c6lcuto da
realizada, e
Atuatizaqio Monet6ria das Deb6ntures da Segunda S6rie.

o

4.2.1.6.

nio haja acordo sobre o [ndice Substitutivo entre
a Emissora e a Debenturista ou caso nio seja reatizada a Assembteia Geral de
Debenturistas mencionada na ct6usula 4.2.1.2 acima, a Emissora dever6 resgatar as
Deb6ntures, com seu consequente cancetamento, no prazo de 30 (trinta) dias (i) da data
de encerramento da respectiva Assembteia Geral de Debenturistas, (ii) da data em que tal
assembteia deveria ter ocorrido ou (iii) em outro prazo que venha a ser definido em
referida assembteia, peto Valor Nominal Atuatizado das Deb6ntures da Segunda S6rie,
Caso

acrescido da RemuneragSo das Deb6ntures da Segunda S6rie devida at6 a data do efetivo
resgate, calcutada pro rota temporis desde a primeira Data de lntegratizaqio. O IPCA a ser
utitizado para c6tcuto da Atuatizaqio Monetdria da Segunda S6rie nesta situagSo ser6 o
0[timo IPCA disponivet.

4.2.2. Remuneracio das Deb6ntures.

4.2.2.1.

Rem

6o

das

partir da primeira Data de lntegratizaqio, as Deb6ntures da Primeira S6rie far6o jus a juros
remunerat6rios, incidentes de forma exponencial e cumutativa pro rata temporis, por dias
0teis decorridos, sobre o Valor Nominat Unit6rio das Deb6ntures da Primeira S6rie, ou satdo

do Valor Nominal Unit6rio das Deb6ntures da Primeira S6rie, equivalentes a 96,50%
(noventa e seis inteiros e cinquenta cent6simos por cento) da variagio acumutada das
taxas m6dias di6rias dos Dl over extra grupo - Dep6sitos lnterfinanceiros de um dia,
catcutadas e divulgadas pela 83 - S.A. Brasit, Botsa, Batcio ("83") - segmento CETIP, no
lnformativo Di6rio, disponivel em sua p6gina na lnternet (http://www.cetip.com.br), base
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, expressa na forma percentual ao ano ("Taxa

?
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Dl"), catculada de acordo com a seguinte f6rmuta ("Remunerag6o das Deb6ntures
J=VNe

x (FatorDl -

da

1)

Onde:

"J"

= valor da RemuneraEio das Deb6ntures da Primeira S6rie acumulada no perfodo,

devida no Periodo de CapitatizaEso, catcutado com

8 (oito)

casas decimais, sem

arredondamento;

"VNe"

=

Valor Nominal Unitdrio de cada Deb6nture da primeira

informado/catculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

S6rie,

"FatorDl" = produt6rio das Taxas Dl, com uso de percentuat apticado da data de
infcio do Periodo de CapitatizaEso (inctusive), at6 a data de c5tcuto (exctusive),
calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte
forma:

FatorDr

=ll

l=L

(r + rDr&

"#)

onde:

"k" corresponde ao nrimero de ordem das Taxas Dl, sendo ,k' um nfmero inteiro;

"n"

corresponde ao n0mero totat de Taxas
CapitatizaE6o, sendo'n' um n0mero inteiro;

Dl

consideradas

no periodo

de

"P" corresponde a 96,50, correspondente ao percentua[ do Dl, informado com 2
(duas) casas decimais;

TDlk = Taxa Dl expressa ao dia, catculada com
arredondamento, da seguinte forma:

onde:

rDrk" =

* r)"
f+
\100 ) -

8 (oito) casas decimais, com
/
4

r

- segmento CETIP, viitida por
(overnight), utitizada com 2 (duas) casas decimais;
"Dlk" = 13ru Dl, divutgada peta 83

1 (um) d la

Observac6es:

d
\

4.2.2.1.1.

A Taxa Dl deverd ser utilizada considerando

1-4;\

('t
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id6ntico nlmero de casas decimais divulgado peta 83 - segmento CETIP.

4.2.2.1.2. O fator resuttante da expressio (1 + TDlr) 6
considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento.

Efetua-se o produt6rio dos fatores di6rios (1 +
TDlr), sendo que a cada fator diSrio acumutado, trunca-se o resuttado com 16 (dezesseis)
.uruJ decimais, apticando-se o pr6ximo fator di6rio, e assim por diante at6 o [ttimo
considerado.

4.2.2.1.3.

4.2.2.1.4. Uma vez os fatores estando acumutados,
"Fator Dl" com 8 (oito) casas decimais, com

o fator resuttante

considera-se
arredondamento.

A Emissora est6 desde j6 autorizada a reduzir a
Remuneraqio das Deb6ntures da Primeira S6rie, timitada i taxa de remuneraqio final dos
CRA Dl, sem necessidade de realizaEdo de Assembleia Geral de Debenturistas ou aprovaqio
societ6ria peta Emissora e/ou peta Fiadora desde que tal alteragio seja devidamente
formalizada antes da primeira Data de lntegralizaq6o (conforme definida abaixo),
mediante a cetebragio petas Partes do respectivo aditamento a esta Escritura e
cumprimento das formatidades de que trata a ct6usuta 2" acima.

4.2.2.1.5,

4.2.2.1,6. Os valores retativos i Remuneraqio das

DebQntures da Primeira S6rie deverio ser pagos semestratmente, conforme tabeta
constante do Anexo I presente Escritura, a partir da primeira Data de lntegratizagio.

i

4.2.2.1.7.

lndisponibilidade. lmpossibitidade de Apticacio
ou Extincio da Taxa Dl. No caso de extinqio, indisponibitidade tempor6ria ou ausdncia de
apLtraEao da Taxa Dl por mais de 10 (dez) Dias Uteis consecutivos ap6s a data esperada
para sua apuraqio e/ou divutgagio, ou, ainda, no caso de sua exting6o ou impossibitidade
de sua apticagdo por imposiq6o tegat ou determinaE6o judiciat, dever6 ser aplicada, em sua
substituiqio (i'Taxa Substitutiva"): (i) a taxa que vier tegalmente a substitui-ta ou, no caso
de inexiitir substituto tegat para a Taxa Dl; (ii) a taxa m6dia ponderada e ajustada das
operag6es de financiamento por um dia, lastreadas em titutos p0bticos federais, cursadas
no Sisiema Especiat de Liquidag6o e de Cust6dia (SELIC), expressa na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, catcutada e divutgada no Sistema
de lnformaq6es do Banco Central - SISBACEN, transagio PEF|300, opg6o 3 - Taxas dgJuros,
opqio SELIC - Taxa-dia SELIC; ou, exctusivamente na aus6ncia destas, (iii) a Deb,Sffiturista
dever6 convocar, em at6 5 (cinco) Dias Uteis contados da data em que e(fe tomar
conhecimento de quaisquer dos eventos referidos acima, Assembteia Geral de
Debenturistas, a quat ter6 como objeto a detiberaqio pela Debenturista, de comum acordo
com a Emissora, sobre o novo parimetro de remuneragio das Deb6ntures, pardmetro este
que dever6 preservar o valor reat e os mesmos nfveis da RemuneraqSo das Deb6ntures da
Primeira S6rie. Ta[ Assembteia Gerat de Debenturistas dever6 ser realizada dentro do prazo
de 25 (vinte e cinco) dias contados da pubticagio do editat de convocagio, ou, caso n6o se
verifique qu6rum para reatizaqSo da Assembteia Geral de Debenturistas em primeira
convocaEio, no prazo de 8 (oito) dias contados da nova pubticaqio do edital de convocag6o
ou da data previamente estabelecida para a reatizagio da Assembleia Geral de
Debenturistas em primeira convocagio, caso a segunda convocaqio da Assembleia Geral de
Debenturistas tenha sido realizada em conjunto com a primeira convocagSo.
/-P
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detiberada petos titutares de CRA Dl, com base nas detiberag6es da Assembteia Geral de
Titutares de cRA Dl, na forma disciptinada no Termo de securitizaqdo.

4.2.2.1.7.2. At6 a deliberag6o da Taxa Substitutiva
serd utitizada, para o cdlcuto do vator de quaisquer obrigaE6es pievistas nesta Escritura, a
fittima Taxa Dl divutgada oficialmente, at6 a data Oa a6tnlgao ou aplicagdo, conforme o
caso, do novo parAmetro, nio sendo devidas quaisquer compensag6es fininceiras entre a
Emissora e os titulares das Deb6ntures da Primeira S6rie quando dadivutgag6o posterior da
taxa/indice de remunerag6o/atuatizagio que seria aptic6vet.
4.2,2.1.7.3. Caso a Taxa Dl venha a ser divutgada
antes da reatizagio da Assembleia Geral de titulares de CRA Dl, a referida Assemdteia
Gerat nio ser6 mais reatizada, e a faxa Dl divutgada passar6 novamente a ser utitizada
para o c6lcuto da RemuneraE6o das Deb6ntures da Frimeira s6rie.
4.2.2.1.7.4. Caso nio haja acordo sobre a Taxa
Substitutiva entre a Emissora e a Debenturista ou caso nao sela reatizada a assembleia
geral de debenturistas mencionada na ct6usuta 4.2.2.1.7 acima, i Emissora dever6
r"tgutui
as Deb6ntures, com seu consequente cancetamento, no prazo a'e lO (trinta) dias (i) da?ata
de encerramento da respectiva Assembleia Gera[ de Debenturistas,
iliy au data em que tat
assembteia deveria ter ocorrido ou (iii) em outro prazo que venha a ser definido em
referida assembleia, pelo seu Vator Nominat Unit6rio, aciescido da RemuneraEao das
Deb6ntures da Primeira 56rie devida at6 a data do efetivo resgate, calcutada pro rato
temporis desde a primeira Data de lntegratizagSo. A Taxa Dl a serltitizada para c6tcuto da
Remuneragio das Debdntures da Primeira S6rie nesta situaqSo ser6 a ittima Taxa Dl
disponivel, conforme o caso.
partir da primeiru

rufu'o'"'',ii"rru,,

r"t

da Segunda S6rie farSo jus a juros remunerat6rios, incidentEs sobre o Vator Nominat

Unit6rio Atuatizado das Deb6ntures da Segunda S6rie, correspondentes a um percentual da
taxa interna de retorno
Jr r ru uu
do Tesouro
r esouro trLA
IPCA + com juros
semestrais, com vencimento em
em 2024,
2024,
Juros semestrals,
reduzida exponenciatmente de remuneragio de.o,t OYo (dez cent6simos por centof iifro',
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 0teis, calculados de foima
6
c.umutativa pro rata temporis por Dias Uteis decorridos, de acordo com a seguinte
"*poi".7ffit
"ipon"nffii
fd[mud
("RemuneracSo das Qebentu-res da Sesunda S6rie" ou, quando denominuOi
conjunto
com a RemuneraEdo das Debdntures da primeira sZrie, ,,Remuneracio,,):

i

",

Ji = VNo x (Fator Juros

- l)

Onde:

"Ji" = vator dos juros remunerat6rios devidos no finat do i-6simo perfodo de
CapitatizaEio (conforme previsto no Anexo I presente Escritura), calcutado com g
(oito) casas decimais sem arredondamento;

i

"VNr" = Vator Nominat Unitdrio das Debdntures da Segunda S6rie, catculado com
(oito) casas decimais, sem arredondamento;

?.

&i T(t"
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(nove) casas decimais, com

arredondamento;

Onde:

"taxa" = taxa de juros fixa, na forma nominat, informada com
decimais, a ser apurada at6 a primeira Data de lntegratizaqio;

4 (quatro)

casas

"DP" = 6 o n0mero de Dias 0teis retativo ao Periodo de CapitatizagSo, conforme
definido na cl6usuta 4.2.2.3 abaixo, sendo "DP" um n0mero inteiro.

4.2.2.2.1, Os vatores relativos i

Remuneraqio

das

Deb6ntures da Segunda S6rie deverio ser pagos anualmente, conforme tabeta constante do
Anexo I presente Escritura, a partir da primeira Data de lntegralizagio.

i

4.2.2.3. Considera-se "Periodo de Capitalizacio": o intervato de
tempo entre as datas constantes no Anexo I i presente Escritura. Cada Periodo de
Capitalizaqio sucede o anterior sem sotuq6o de continuidade, at6 a Data de Vencimento,
resgate antecipado, pagamento antecipado ou vencimento antecipado, conforme o caso.

4.2.2.4.

O Vator Nominal Unit6rio das Deb6ntures da Primeira
S6rie e o Valor Nominal Atualizado das Debdntures da Segunda S6rie ser6o amortizados
integralmente na Data de Vencimento.

Debenturista

no

4.2.2.5.

pagamentos devidos pela Emissora e
Ambito desta Escritura deve16o ocorrer nas respectivas Datas de

Todos

os

Pagamento ou na Data de Vencimento, conforme o caso.

4.2.2.6. Conforme previsto no Contrato de Aquisigio de
Debdntures, sem prejuizo das obrigag6es de pagamento assumidas peta Emissora nos
termos desta Escritura, a Securitizadora se compromete a enviar i Emissora, via correio
etetr6nico: (i) ate as 11:00 horas do Dia Utit imediatamente anterior a cada uma das Datas
de Pagamento ou Data de Vencimento, conforme o caso (considerando o hor6rio locat da
Cidade de 56o Paulo, Estado de Sio Pauto), uma estimativa do vator a ser pago-pela
Emissora nas respectivas Contas Centratizadoras (conforme definido abaixo) a lir{tb de
RemuneragSo e/ou de amortizagSo do Vator Nominal Unit6rio das Deb6ntures da Pfimeira
S6rie e/ou o Vator Nominal Atualizado das Deb6ntures da Segunda S6rie, conforme/o caso,
devidos na Data de Pagamento imediatamente subsequente ou na Data de Vencimento,
conforme o caso; e (ii) at6 as 10:00 horas de cada uma das Datas de Pagamento ou Data de
Vencimento, conforme o caso, (considerando o hor6rio [oca[ da Cidade de Sio Pauto,
Estado de S5o Paulo) o valor exato a ser pago nas respectivas Contas Centratizadoras a
tituto de Remuneragio e/ou de amortizagSo do Vator: Nominal Unit6rio das Deb6ntures da
Primeira S6rie e/ou o Vator Nominal Atuatizado das Deb6ntures da Segunda S6rie,
conforme o caso, devidos na respectiva Data de Pagamento ou Data de Vencimento,
conforme o caso. A aus6ncia de envio de referida notificaESo peta Securitizadora, ou o seu
envio tardio: (i) nao eximir6 a Emissora do dever de realizar os pagamentos na data em
que forem devidos; e (ii) autorizar| a Emissora a utitizar, para fins do pagamento, seus
pr6prios c6tculos, nos termos dos Documentos da 0peraE6o._
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4.2.2.7.

Excepcionalmente na primeira Data de Pagamento
referente as Deb6ntures da Primeira S6rie, dever6 ser acrescido i Remuneragio devida um
vator equivalente ao produt6rio de 1 (um) Oia 0tit que antecede a primeira Data de
lntegralizagio, calcutado pro rata temporis, de acordo com a f6rmula constante da
ct6usula 4.2.2.1 acima.

4.3.

RepactuacSo Proqramada

4.3.1.

4.4.

As Deb6ntures

nio ser6o objeto de repactuaqio programada.

Prazo e Forma de Subscric6o e lnteqratizacSo

4.4.1. As Deb6ntures serio subscritas e integralizadas i vista, em moeda
corrente nacionat, em uma [rnica data, pelo seu Valor Nominal Unit6rio ("Preco de
lnteqratizacio"), por meio de Transfer6ncia Etetr6nica Disponivet - TED ou outra forma de
transfer6ncia etetr6nica de recursos financeiros, na data de integratizagio dos CRA ("Data
de lnteqratizacio") na conta corrente no 11434-5, ag6ncia 0912, de titularidade da
Emissora, mantida junto ao Banco lta0 Unibanco S.A. (n' 341).

4,4.2.As Deb6ntures serio alocadas em cada uma das S6ries conforme
demanda da Debenturista, a ser realizada com base na demanda dos investidores pelos
respectivos CRA. As Deb6ntures que eventuatmente n6o forem subscritas e integratizadas,
ou caso a Debenturista manifeste, previamente subscriqio das Deb6ntures, que nio tem
a intengSo de subscrever determinada quantidade de Deb6ntures, tais Deb6ntures serio
cancetadas, devendo esta Escritura ser aditada, no prazo de at6 30 (trinta) dias contados
da primeira Data de lntegralizaqio, sem necessidade de realizaE6o de Assembleia Gerat de
Debenturistas ou aprovagio societ6ria pela Emissora, para formalizar a quantidade de
Deb6ntures efetivamente subscritas e integratizadas e o Vator Totat da EmissSo.

i

4.5. AmortizacSo
4.5.1. AmortizacSo das Deb6ntures. O Vator Nominat Unit6rio das
Deb6ntures da Primeira S6rie e/ou o Vator Nominal Atuatizado das Deb6ntures da Segunda
S6rie, conforme o caso, ser6 pago integralmente pela Emissora, em parcela inica, na Data
de Vencimento.

4.6,

Condic6es de Paqamento

4.6.1. Local e Hor6rio de Paeamento. Os pagamentos a que fizer flis o
titutar das Deb6ntures serao efetuados peta emissora medianie dep6sito: ii; na afta do
patrim6nio separado dos CRA Dl, mantida em nome da Securitizadora, para flns de
pagamento das Deb6ntures da Primeira S6rie ("Conta Centratizadora Dl"), conta e$sa que
se16 formatmente informada i Emissora, pela Securitizadora, conforme Termo de
Securitizagao; e (ii) na conta do patrim6nio separado dos CRA IPCA, mantida em nome da
Securitizadora, para fins de pagamento das Deb6ntures da Segunda S6rie ("Conta
9entralizadora IPCA" e, em conjunto com a Conta Centralizadora Dl, "Conlag.
Centratizadoras"), conta essa que ser6 formatmente informada i Emissora, peta [,]
Secr.rritizadora" conforme Termo de Securitizaq6o para fins de pagamento das Deb6nture{.\
da Primeira 56rie, at6 as 11 horas do dia do

pagamento.
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4.6.2. Prorroqacio dos Prazos. Considerar-se-5o automaticamente
prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigagio retativa is Deb6ntures, peta
Emissora, at6 o primeiro Dia Utit (conforme definiqio abaixo; subsequente, se a data de
vencimento da respectiva obrigaEso coincidir com dia que nio seja Dia Utit ou em que n6o
haja expediente banc6rio na Cidade de Sio Pauto, Estado de Sio Pauto, sem quatquer
acrtiscimo aos vatores a serem pagos.

4.6.3. Para todos os fins desta Escritura, considera-se "Dia Uti[" (ou "Dias
Oteis";: (i) todo dia que n6o seja s6bado, domingo ou feriado OeclaraAo nacional na
Rep0btica Federativa do Brasil; e (ii) exclusivamente para fins de c6tcul.o dos prazos
relacionados is obrigag6es nio pecuni6rias desta Escritura, todo dia que nio seja s6bado,
domingo ou feriado dectarado nacional na Rep0btica Federativa do Brasit ou municipal na
Cidade de Sio Paulo e/ou na Cidade do Rio de Janeiro.

4.6,4. Tendo em vista a vinculaESo de que trata a cl6usula 3.7 acima, caso
as datas em que venham a ocorrer eventos no imbito da 83, conforme previsto no Termo
de SecuritizaEio, sejam dias em que 83 nio esteja em funcionamento, considerar-se-6
como a data devida para o referido evento o dia imediatamente subsequente em que a 83
esteja em funcionamento.
4.6.5. Nio prorroqacio. O n6o comparecimento da Debenturista para
receber o vator correspondente a quaisquer das obrigagOes pecunidrias da Emissora, nos
termos previstos nesta Escritura, ou em comunicado pubticado peta Emissora, se for o
caso, n6o the dar6 direito ao recebimento de remuneraEio e/ou encargos morat6rios no
periodo retativo ao atraso no recebimento, sendo-the, todavia, assegurados os direitos
adquiridos at6 a data do respectivo vencimento e/ou do comunicado.
4.6.6. Encarqos Morat6rios. Sem prejufzo da Remuneragio prevista na
ct6usula 4.2 acima, ocorrendo impontuatidade no pagamento de quaisquer obrigag6es
pecuni6rias relativas is Deb6ntures, os d6bitos vencidos e n6o pagos ser6o acrescidos de
juros de mora de 1% (um por cento) ao m6s, catcutados pro rata temporis, desde a data de
inadimptemento at6 a data do efetivo pagamento, bem como de multa n6o compensat6ria
de ZYo (dois por cento) sobre o vator devido, independentemente de aviso, notificaEio ou
interpelagio judiciat ou extrajudicial ("Encarqos Morat6rios").
4.6.7. lmunidade Tributdria. Caso a Debenturista goze de atgum tipo de
imunidade ou isenqio tributdria, este deverd encaminhar Emissora, no prazo minimo de
10 (dez) Dias Uteis antes da data prevista para recebimento de vatores relativos is
Deb6ntures, documentaqio comprobat6ria dessa imunidade ou isengio tribut6ria, sob.pena
de ter descontado dos seus rendimentos os vatores devidos nos termos da tesiClacdo
tribut6ria em

i

vigor.

4.7.

I

Oferta de Reseate Antecipado e Reseate Antecipado Facultativo

t

Oferta de Ressate Antecipado

4.7.1. A Emissora poder6, a seu exctusivo crit6rio, reatizar a qualquer
tempo, oferta de resgate antecipado total ou parciat das Deb6ntures, de ambas ou de

determinada S6rie, enderegada a todos os Debenturistas sem distingSo, sendo assegurado a
todos os Debenturistas igualdade de condig6es para aceitar ou nio o resgate das
Deb6ntures por etes detidas ("Oferta de
que seja observado
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um intervalo minimo de 5 (seis) meses entre cada Oferta de Resgate Antecipado.

4.7.2. para reatizar a Oferta de Resgate Antecipado, a Emissora dever6
notificar, por escrito, a Debenturista e o Agente Fiduci6rio dos CRA, informando que
deseja reatizar o resgate das Deb6ntures, cuJa comunicagio deverd conter, no minimo
("NotificacSo de Resqate"):

(i)

o vator do prQmio proposto, se houver, para o resgate das DebQntures,
sendo que o pramio n6o podera ser negativo ("Pr6mio de Resqate");

(ii )

a data em que se efetivar6 o resgate, que n6o poder6 exceder

60

(sessenta) dias corridos a contar da data de envio da Notificagio de

Resgate;

(iii )

a forma e prazo para manifestaqfio do Debenturista em retaqio

Oferta de Resgate Antecipado, caio o Debenturista opte por aderir

i
i

Oferta de Resgate AnteciPado;

(iv) se o efetivo resgate antecipado das Deb6ntures peta Emissora est6
condicionado ir idesio da totatidade ou de um nilmero minimo das
Debdntures

(v)

i Oferta de Resgate Antecipado; e

demais informag6es retevantes para a reatizagSo do resgate das
Deb6ntures. A apresentaqao de proposta de resgate das Deb6ntures,
nos termos aqui previstos, poder6 ser realizada peta Emissora, a partir
da primeira Data de lntegratizaqio, a quatquer momento durante a
vig6ncia das Deb6ntures.

4.7.1. Recebida a Notificaqio de Resgate, a Securitizadora dever6 reatizar

uma Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, nos mesmos termos e condig6es da Oferta de
Resgate Antecipado, na forma a ser estabetecida no Termo de Securitizagio.

4.7.4. A quantidade de Deb6ntures a serem resgatadas peta Emissora no
6mbito da Oferta de Resgate Antecipado ser6 proporcional i quantidade de CRA cujo
titutar tenha aderido i Oferta de Resgate Antecipado, conforme informado peta
Securitizadora

i

i Emissora, desconsiderando-se eventuais fra96es.

4.7.5.

Caso a quantidade de Deb6ntures proposta peta Emissora seja

inferior

quantidade minima de Deb6ntures por eta estabetecido no item 4.7.2 acima, no Ambito
da Oferta de Resgate Antecipado de Deb6ntures, ser6 facultado Emissora n6o resgatar
antecipadamente as Deb6ntures.

i

4.7.6.As DebQntures da Primeira S6rie serSo resgatadas peto e{.

a"

4.7.7.A data para realizaqSo dos pagamentos devidos em razSo de

uma

Resgate Antecipado da Primeira S6rie (conforme definido abaixo), acrescido.de_eflentuat
pr6irio de Resgate. As Deb6ntures da Segunda S6rie ser6o resgatadas pelo Piego de
Resgate Antecifado da Segunda S6rie (conforme definido abaixo), acrescido de eventual
Pr6mio de Resgate.

Oferta de Resgate Antecipado dever6, obrigatoriamente, Ser um Oia Utit.

4.7.8. As Deb6ntures resgatadas nos termos deste item serao cancetadas

1
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peta Emissora.
Resqote Anteci Podo Facu

ltativo

a

4.7.g. Exctusivamente na hip6tese de ser demandada

realizar

uma
da
reteng6o, uma deduqio ou um pagamento referente a acr6scimo de tributos nos termos

Emissori poder6 optar por realizar
totatidade das Deb6ntures ("Resqate Antecipado Facuttativo").

Ct6usu1a

10 abaixo,

a

o

resgate antecipado da

A Emissora dever6 encaminhar comunicado i Debenturista,
4.7.10.
com c6pia puri o Agente Fiduci6rio dos CRA, com 10 (de_z) Dias Uteis de anteced6ncia,
de Resgate Antecipado Facuttativo
informando (a) a data em que o pagamento
'reitizado, do Preqo do Preqo de Resgate Antecipado
(b) o valor
(conforme abaixo definido) ser6
Facuttativo; e (c) demais informag6es retevantes para a reatizaqio do Resgate Antecipado
Facuttativo.

a ser pago peta Emissora a tituto de resgate
4.7.11. O vator
primeira
Vator Nominal

S6iie-dever6 corresponder ao
antecipado das Deb6ntures da
Unit6rio, acrescido da Remuneraqio da Primeira S6rie, catcutada pro rata temporis, desde
a primeira Data de lntegralizagio, ou a uttima Data de Pagamento da Remu.neraqio,- at6- a
data do efetivo resgate- antecipado ("Preco de Resqate Antecipado da Primeira S6rie"),
sem quatquer pr6mio.

O vator a ser pago peta Emissora a tftulo de resgate
4.7.12.
antecipado das DebQntures da Segunda 56rie dever6 corresponder ao Vator Nominat
Unit6rio Atualizado da Segunda S6rie, acrescido da Remuneragio da Segunda 56rie,
catcutada pro rototemporii, desde a primeira Datade lntegratizag6o, ou_a 0ttima Data de
pagamento da Remuneiagio, atr5 a data do efetivo resgate antecipado ("Preco de Resqate
An[ecipado da Seeunda S6rie"), sem quatquer pr6mio.

4.7.13.

A data para reatizagio do

dever6, obrigatoriamente, ser um Oia

4.1.14.

Resgate Antecipado Facuttativo

0tit.

As Debantures resgatadas nos termos deste item

ser6o

canceladas pela Emissora.

4.8.

Pubticacio na lmPrensa

4,8,1. As decis6es decorrentes desta Escritura que, de quatquer forma,

envolvam os interesses da Debenturista, ser6o pubticadas no Di6rio Oficiat do EstadoY[o Rio
de Janeiro e no Jornat Monitor Mercantit, ressatvadas eventuais dispensas de pubtiffeio. A
Emissora poder6 atterar os jornais acima por outro jornat de grande circutagio {ue.seja
adotado para suas pubticag6es societ6rias, mediante pr6via comunicagio por dscrito a
Debenturista.

4.9.

Liquidez e Estabitizacio

N6o serd constituido fundo de manutengio de liquidez ou
4.9.1.
firmado contrato de garantia de tiquidez ou estabitizaqio de preqo para as Deb6ntures.

4.1O.

L

/ /,#,

Fundo de Amortizacio
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Nio serd constitufdo fundo de amortizagSo para a presente

Emissio.
Em garantia do pontual e integrat adimptemento de
todas as obrigag6es, principais e acess6rias, da Emissora, no dmbito da presente Escritura,
inctuindo Enclrgos Morat6rios, indenizag6es, bem como todo e qualquer custo ou despesa
comprovadamente incorrido peto Agente Fiduci6rio dos CRA e/ou pela Debenturista em
decorrQncia de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais
necess6rios A satvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debdntures, a
Fiadora presta fianqa em favor da Debenturista, obrigando-se como fiadora e principal
respons6vet peto fiet, pontual e integral cumprimento de todas as obrigaE6es da Emissora
nos termos das Deb6ntures e da presente Escritura ("Obriqac6es Garantidas"), conforme os
termos e condig6es abaixo detineados ("Fianca").

4.11. Garantia Fideiuss6ria.

4.11.1. A Fiadora declara-se,

irretrat6vet,

neste ato, em car6ter irrevog6vel

e

fiadora e principat pagadora, de forma sotid6ria, das Obrigag6es Garantidas.

4.11.2.

As Obrigag6es Garantidas serio cumpridas pela Fiadora, de
forma sotid6ria com a Emissora, podendo a Debenturista exigir as Obrigag6es Garantidas
imediata e diretamente da Fiadora, em quatquer hip6tese, independentemente de
quatquer pretensio, ag6o, disputa ou reclamaqio que a Emissora venha a ter ou exercer
em relagio is suas obrigag6es sob as Deb6ntures, resguardado o direito de regresso da
Fiadora e observado o disposto abaixo. O cumprimento dever6 ser reatizado segundo os
procedimentos estabetecidos nesta Escritura e de acordo com instrug6es recebidas da
Debenturista.

4.11.3.

A Fiadora expressamente renuncia aos beneficios de ordem,
direitos e facutdades de exoneragio de quatquer natureza previstos nos artigos 333,
par6grafo 0nico, 366,827,830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei no 10.406,10 de janeiro de
ZOO2, conforme atterada ("C6dieo Civit"), e no artigo 794, coput, do C6digo de Processo
Civit. Nenhuma objegio ou oposiqio da Emissora poder6 ser admitida ou invocada peta
Fiadora com o fito de se escusar do cumprimento de suas obrigag6es perante a
Debenturista.

4.11.4.

A Fiadora sub-rogar-se-6 nos direitos dos Debenturistas

caso

venha a honrar, total ou parciatmente, a Fianga objeto da presente ct6usuta, at6 o timite
da parceta da divida efetivamente por eta honrada, observado o disposto na cl6usula
4.11.5 abaixo.

4.11.5.

A Fiadora desde j6 concorda e obriga-se a somente exigir e/ou
demandar a Emissora por quatquer vator por eta honrado nos termos da Fianqa flos os
Debenturistas terem recebido todos os valores a eles devidos nos termos desta Esclltura.
I

Fianqa 6 prestada peta Fiadora em car6ter
irrevog6vel e irretrat6vel e entra em vigor na Data de Emissio e permanecer6 v6lida em
todos os seus termos at6 o pagamento integrat das Obrigag6es Garantidas.

4,11.6. A presente

A Fiadora, desde j5, reconhece como prazo determinado, para
fins do artigo 835 do C6digo Civit, a data do pagamento integral das Obrigaq6es Garantidas.

4.11.7.

;;'. J

4.11.8. A presente Fianga poder6 ser excutida e exigida
judiciat
ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necess6rias
Debenturista,

1
\

*,$
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at6 a integrat tiquidaqio das Obrigagoes Garantidas.

5.

VrxctmExro ANTEcIPADo
5.1

.

Vencimento Antecipado Autom6tico

5.1.1. Observada a ctdusuta 5.2.1 abaixo, independentemente de aviso,
interpetagio ou notificagio extrajudicial, ou mesmo de assembteia de titulares de
Deb6ntures ou de CRA, todas as obrigaq6es constantes desta Escritura ser6o dectaradas
antecipadamente vencidas, peLo que se exigir6 da Emissora e da Fiadora o pagamento
integrat, com retaqio a todas as Deb6ntures, do Vator Nominat Unit6rio das Deb6ntures da
primlira S6rie e/ou do Vator Nominat Unit6rio Atuatizado da Segunda S6rie, conforme o
caso, acrescido da respectiva Remuneragio devida, catcutada pro rata temporis, desde a
primeira Data de lntegratizagio ou da 0ttima Data de Pagamento da .Remuneraqio,
conforme o caso, at6 a data do efetivo pagamento em decorr6ncia do vencimento
antecipado, e de eventuais Encargos Morat6rios, nas seguintes hip6teses:

(i)

pagamento, €ffi at6 2 (dois) Dias Uteis contados de seu
vencimento, do principal, da Remuneragflo e de outras obrigaq6es
pecuni6rias devidos i Debenturista nas Datas de Pagamento e/ou na

nio

Data de Vencimento;
(ii )

pedido de recuperaqio judiciat ou extrajudiciat peta Emissora e/ou
peta Fiadora e/ou por quatquer de suas Subsidi6rias Retevantes e/ou
Controtadas Relevantes (conforme definidas abaixo), conforme o
caso, ou submissio a quatquer credor ou ctasse de credores de pedido
de negociagfio de ptano de recuperagSo extrajudicial, formutado pela
Emissora e/ou Fiadora e/ou por quatquer de suas Controladas
Retevantes, independentemente de ter sido obtida a homotogag6o
judiciat do referido ptano, ou o deferimento do processamento ou a
sua concessSo;

(iii )

pedido de fatQncia da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de quatquer de
suas Subsidi6rias Retevantes e/ou Controtadas Retevantes, conforme
o caso, formulado por terceiros e n6o etidido no prazo [ega[ ou
decretaqio de fal6ncia da Emissora e/ou da Fiadora;

(iv)

extinqlo, tiquidagio ou dissotugio da Emissora e/ou da Fiadora e/ou
de quatquer de suas Subsidi6rias Retevantes e/ou Controtadas
decorrerep de
tais eventos oecorreref)
Retevantes, conforme o caso, exceto se tals
ReorganizaqSo Soci et6ri a Autori zada (conforme defi

ni d a

abaixo)f,

(v)

Flad
anre<entarin
nedido de arrtofal6ncia
autofat6ncia da Emissora e/ou da Fladora
apresentaqSo do pedido
Controladas
e/ou
e/ou de quatquer de suas Subsidiiirias Retevantes
Retevantes, conforme o caso;

(vi)

atterag6o do tipo societ6rio da Emissora ou da Fiadora nos termos Ooil)
artigos 7?0 e 222 daLei das Sociedades por
I

(vii)

declaraqfio de vencimento antecipado de qualquer operaqio no $
Ambito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasil

Aq6es;

7
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e/ou no exterior, n6o sanado no respectivo prazo de cura, da
Emissora e/ou da Fiadora e/ou de quatquer de suas Subsidiiirias

Relevantes e/ou Controtadas Relevantes, conforme o caso, (inctuindo
quaisquer emiss6es de deb6ntures), seja como parte ou como
gatuntidota, em vator individuat ou agregado igual ou superior. a
H,$ZSO.OOO.tiOO,0O (duzentos e cinquenta mith6es de reais), ou valor
equivalente em outras moedas, exceto se a exigibitidade de referida
divida for suspensa por decisdo judiciat;

(viii)

redugio de capitat social da Emissora e/ou da Fiadora, exceto se
(a) reatizada com o objetivo de absorver prejuizos, nos termos do
artigo 173 da Lei das sociedades por A96es; ou (b) previamente
autJrizada, de forma expressa e por escrito, petos titulares das
DebQntures, conforme disposto no artigo 174 da Lei das Sociedades
por Ag6es;

(ix)

apticagio dos recursos oriundos das DebQntures em destinaq6o
diversa da descrita nos termos, prazo e forma estabelecidos na
ctdusula 3.5 desta Escritura;

(x)

na hip6tese de a Emissora e/ou a Fiadora e/ou quatquer de suas
Controtadas Retevantes praticar quatquer ato visando anutar,
cancetar ou repudiar, por meio judiciat ou extrajudiciat, esta
Escritura, o Contrato de Aquisig6o de Deb6ntures ou o Termo de
Securitizaq6o, ou qualquer das suas respectivas ct6usutas;

5.2.

(xi)

caso esta Escritura, por quatquer motivo, seja resitida, rescindida ou
por quatquer outra forma extinta, observado que, no que se refere a
prestadoies de servigo, o vencimento antecipado aqui previsto
somente ocorrer6 ap6s transcorrido o prazo para substituigio do
prestador de serviqo, no prazo previsto no respectivo contrato; ou

(xii)

constituiqflo pela Emissora e/ou pela Fiadora e/ou por quatquer de
suas Controtadas Retevantes, ou em decorr6ncia de divida ou
obrigaqio da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de qualquer de suas
Cont?oiadas Retevantes, de quatquer 6nus sobre as Deb6ntures que
n6o seja decorrente da sua vinculagio i Securitizaqio.

Vencimento Antecipado Nio Autom6tico

5.2.1. T6o togo tome ci6ncia de quatquer um dos eventos descritos aljilo
peta Emissora ou por terceiros, a Debenturista dever6 declarar o vencimento antegpado
das Deb6ntures e de todas as obrigaq6es constantes desta Escritura e exigir da Emis{ora e
da Fiadora o pagamento integrat, com retagio a todas as Deb6ntures, do Vator Ndminat
Unitdrio das Deb6ntures da Pr:imeira S6rie e/ou o Vator Nominal Atuatizado das Deb6ntures
Ju SugrnAu S6rie, atuatizado ou nio, conforme o caso, acrescido da RemunelagSo leyiay f,
catcu[ida pro rata temporis, desde a primeira Data de lntegratizaqio ou^da 0ttim.a Data de.(t'
pagamento da Remuneraqio at6 a data do efetivo pagamento das Deb6ntures declatldS: \
veicidas, nas seguintes hip6teses, exceto se a assembteia geral de Titulares de CRA U
detiberai peta n6o dectaraqio de seu vencimento antecipado na forma da ctdusula 5.2.5
abaixo:

1ffi\
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(i)

descumprimento, pela Emissora e/ou Fiadora, de quatquer obrigagSo
Debdntures estabelecida nesta
n6o pecuni6ria relacionada
Escritura, n6o sanada no prazo de 20 (vinte) Dias Uteis contados da
data de recebimento, pela Emissora e/ou Fiadora, da notificagdo
enviada peto Debenturista ou Agente Fiducidrio dos CRA a respeito do
respectivo inadimptemento, sendo que esse prazo n6o se aptica is
obrigaq6es para as quais tenha sido estiputado prazo especffico;

(ii )

nio cumprimento de quatquer decisSo judiciat final e irrecorrivel

is

ou

arbitral definitiva, de natureza condenat6ria, contra a Emissora e/ou
a Fiadora e/ou quatquer de suas SubsidiSrias Relevantes e/ou
Controtadas Retevantes, conforme o caso, em vator unit6rio ou
agregado superior a R5250.000.000,00 (duzentos e cinquenta mith6es
de reais), ou seu equivatente em outras moedas, no prazo estiputado
na respectiva decisSo, exceto se tiver sido oferecida em garantia da
discussSo judiciat tempestivamente;
(iii )

(1) incorporagio (de sociedades e/ou de agoes) da Emissora e/ou da
Fiadora por quaisquer terceiros; e (2) fusio ou cis6o da Emissora e/ou
da Fiadora; e/ou (3) a reatizaqio pela Emissora e/ou pela Fiadora de
qualquer reorganizagio societ6ria, exceto se: (a) se tratar de

Reorganizagio Societ6ria Autorizada; ou (b) tais operaq6es nio
implicarem Alteragio do Poder de Controle, direto ou indireto, da
Fiadora;

(iv)

a Atteragio do Poder de Controte, direto ou indireto, da
e/ou da Fiadora;

(v)

transfer6ncia ou quatquer forma de cess6o ou promessa de cessio a
terceiros, pela Emissora e/ou pela Fiadora das obrigag6es assumidas
nesta Escritura ou em quatquer documento da Operagio de
SecuritizagSo, sem a pr6via anu6ncia da Debenturista, a partir de
consulta aos Titutares de CRA reunidos em assembteia gerat, nos
termos do Termo de Securitizagio, especiatmente convocada para
este fim, exceto se taI transfer6ncia decorrer das operag6es
permitidas nos termos do item (iii) acima;

(vi)

violagio peta Emissora e/ou peta Fiadora e/ou por sua Controlada
Relevante, jutgada em sentenga condenat6ria, de qualquer
dispositivo do Lei no 12.846, de 10 de ogosto de 2013, conflrme
alterada, do Decreto no 8.420, de 18 de marqo de 2015, cafforme
alterodo, do U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, e Uo UK
Bribery Act de 7010, conforme oplicdveis ("LeitAflspllupcdo") e da
Lei no 9.613, de 3 de margo de 1998, conforme olterado ("L,ei__de.
Lavaqem de Dinheiro")"

(vii)

de que qualquer das declaraE6es prestadas pela
Emissora e/ou pela Fiadora nesta Escritura, sio (a) fatsas ou
enganosas ou, (b) em quatquer aspecto relevante, insuficientes ou
incorretas, nas datas em que foram prestadas, desde que
comprovagio

7c
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n6o sanada no prazo de 10 (dez) Dias Uteis contado da data em que a
Securitizadora e/ou o Agente Fiducidrio dos CRA comunicar a
Emissora e/ou i Fiadora sobre a respectiva comprovagio, desde que,
ao san6-tas, nio incorra em novo evento de vencimento antecipado
nos termos das clAusulas 5.1.1 e 5.2.1 e n6o imptique em lmpacto
Adverso Relevante (conforme definido abaixo);

(viii)

venda, atienaqio e/ou transfer6ncia de todos ou substanciatmente
todos os bens da Emissora e/ou da Fiadora, conforme o caso,
volunt6ria ou invotuntariamente, inctusive por meio de arresto,
sequestro ou penhora de bens, exceto se tal venda, alienaEio e/ou
transfe16ncia decorrer das operag6es permitidas nos termos do item

(iii) acima;

(ix)

protesto de titulos contra a Emissora e/ou a Fiadora, em valor
individuat ou agregado, igual ou superior a RS250.000.000,00
(duzentos e cinquenta mith6es de reais), ou seu equivatente em
outras moedas, e nio sanado no prazo legat, exceto se tiver sido
vatidamente comprovado i Securitizadora que o(s) protesto(s)
foi(ram): (a) cancetado(s) ou suspenso(s); ou (b) foi reatizado por erro
ou m6-fe, com a comprovaq6o i Securitizadora da quitagio do tituto
protesto; ou (c) garantido(s) por garantia(s) aceita(s) em iuizo;

(x)

distribuigao, pela Emissora e/ou Fiadora, de dividendos, pagamento
de juros sobre o capital pr6prio ou a reatizag6o de quaisquer outros
pagamentos a seus acionistas, caso a Emissora ou a Fiadora esteja em
mora com quatquer de suas obrigaq6es pecuni6rias estabetecidas
nesta Escritura, observados os prazos de cura aplic6veis, ressalvado,
entretanto, o pagamento do dividendo minimo obrigat6rio previsto no
artigo 202 da Lei das Sociedades por AE6es;

(xi)

caso quatquer dos Documento da Operagio, com exceg6o desta
Escritura, seja, por quatquer motivo, resitido, rescindido ou por
qualquer outra forma extinto, observado que, no que se refere a
prestadores de servigo, o vencimento antecipado aqui previsto
somente ocorrer6 ap6s transcorrido o prazo previsto no respectivo
contrato para substituigSo do prestador de serviqo, sem que a devida
substituiqio tenha sido realizada;

(xii)

inadimptemento de obrigagSo pecuni6ria no imbito de qualquer
operaqio no dmbito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasil
e/ou no exterior, nio sanado no respectivo prazo de cura, /a
Emissora e/ou da Fiadora e/ou de quatquer de suas Subsidiqflas
Retevantes e/ou Controtadas Relevantes, conforme o caso, (inctu!frrdo
quaisquer emiss6es de deb6ntures), seja como parte ou como
garantidora, em valor individual ou agregado igual ou superior a
R5250.000.000,00 (duzentos e cinquenta mith6es de reais), ou valor
equivalente em outras moedas;

(xiii)

mudanga ou atteragio do objeto social da Emissora de forma
Emissora n5o se qualifique como integrante da cadeia
agroneg6cio, para fins do artigo 23 da Le i 11.476;

Or".K
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(xiv) se esta Escritura ou o Contrato de AquisigSo de .Deb6ntures, ou
quatquer de suas disposig6es essenciais, for dectarada inv6tida,
ineficaz, nuta ou inexequivet, por decisio judiciat em 1" (primeira)
instAncia.

5.3. Para fins desta Escritura, entender-se-6 por:
(a) "AtteraCao do Poder de Controle": (1) da Fiadora, a exigibitidade da
quisiqio de aq6es em decorr6ncia da
re

aquisigao, por quatquer pessoa fisica ou juridica o_u Grupo de
lcioniitai (conforme' definido abaixo), de participag6o aciondria,
direta ou indireta, equivatente a mais de 70Yo (vinte por cento) das
ag6es do capitat social da Fiadora (exctuidas as a96es em tesouraria),
cumutado com a verificagSo de posterior atteragio da maioria dos
membros do consetho de Administraq6o; e (2) da Emissora, caso a
Fiadora n6o detiver (i) direta ou indiretamente, peto menos 51%
(cinquenta e um por cento) do capital votante da Emissora; e (ii) o
poder (seja por meio de titutaridade de ag6es ou por acordo de voto)
de eleger a administragio, e determinar as diretrizes da Emissora;

(b)

"Grupo de Acionistas": grupo de pessoas: (1) vinculadas por.contratos
ou acordos de quatquer natureza, inclusive acordos de acionistas, seja
diretamente ou por meio de sociedades controtadas, controtadores ou
sob controte comum; ou (2) entre as quais haja retaqio de controte; ou
(3) estejam sob controte comum; ou (4) que atuem representando um
interesse comum: (i) uma pessoa titutar, dir:eta ou indiretamente, de
participagSo societ6ria iguat ou superior a 15Yo (quinze por cento) do
capital, social da outra pessoa; e (ii) duas pessoas que tenham um
terceiro investidor em comum que seja titular, direta ou
indiretamente, de participag6o societ6ria iguat ou superior a 15%
(quinze por cento) do capitat de cada uma das duas pessoas. Quaisquer
joint-ventures, fundos ou ctubes de investimento, fundag6es,
issociaq6es, trusts, condominios, cooperativas, carteira de titulos,
universatidades de direitos, ou quaisquer outras formas de organizaEio
ou empreendimento, constituidos no Brasit ou no exterior, serio
considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas, sempre que
duas ou mais entre tais entidades forem: (1) geridas peta mesma
pessoa juridica ou por partes retacionadas a uma mesma Pflsoa
juridica; ou (2) tenham em comum a maioria de seus administrgtrf,ores,
sendo certo QU€, no caso de fundos de investimentg{ com
administrador comum, somente serio considerados como inte$rantes
de um Grupo de Acionistas aquetes cuja decisio sobre o exercfcio de
votos em Assembteias Gerais, nos termos dos respectivos
regutamentos, for de responsabitidade do administrador, em car6ter

(c)
Fiadora de cumprir suas obrigag":r$S,tJ*

irias nos termos

1
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desta Escritura;
(d)

(e)

"Controtadas Relevantes": as controladas da Fiadora cujos ativos
(dez por cento) dos ativos totais da Fiadora,
r@
com base na 0ttima demonstragio financeira auditada, consotidada e
pubticada da Fiadora;

"subsidi6ria Retevante": as controtadas

da

Emissora cujos ativos

r@Yo(dezporcento)dosativostotaisdaEmissora,

com base na 0ttima demonstraqio financeira auditada e pubticada da
Emissora;

(f)

"Grupo Econ6mico": a Fiadora e as sociedades por ela controtadas; e

(g)

"Reorqanizacio Societ6ria Autorizada": a incorporaqio, fusSo ou cisio
as sociedades integrantes do Grupo
Econ6mico.

q@ente,

5.4. Em caso de ocorr6ncia de evento do vencimento

antecipado n6o autom6tico
previsto na ct6usuta 5.2.1 acima, o titular das Deb6ntures poder6 optar por nio dectarar
antecipadamente vencidas as Deb6ntures. Em caso de pturatidade de debenturistas, os
titulares de Deb6ntures reunir-se-6o em assembteia geral para deliberar acerca do
vencimento antecipado, sendo que (i) a nio dectarag6o do vencimento antecipado
somente poder6 ocorrei se, em Assembteia Geral de Deb6ntures instatada em primeira
convocagio ou, em nio havendo qu6rum de instatag6o, em segunda convocaqdo, assim
detiberaiem os debenturistas que representem, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das
Deb6ntures em Circutag6o maii 1 (uma) Deb6nture em Circutaq6o presentes na respectiva
Assembteia Gerat, apticiivet sobre as Deb6ntures da respectiva S6rie, sendo que, em
segunda convocagao, a referida maioria das Deb6ntures em Circutagio presentes dever6
re[resentar peto menos 20% (vinte por cento) das Deb6ntures da respectiva S6rie em
Ciicutagio; e (ii) a declaragio do vencimento antecipado, com o consequente resgate das
DebQnturei, oiorrer{, caso a Assembleia Gerat de Deb6ntures n6o se realize no prazo de
60 (sessenta) dias a contar da ci6ncia petos debenturistas da ocorr6ncia de quatquer dos
Eventos de Vencimento Antecipado N6o Autom6tico das Deb6ntures, exceto no caso da nio
reatizaqio decorrer de motivo imput6vet a debenturistas e/ou ao Agente Fiduci6rio dos
CRA.

Deb6ntures deverd
5.5. Durante a vincutaqSo das Deb6ntures ao CRA, o titutar degerat.

seguir o que vier a ser decidido petos Titulares de CRA, em assembleia

5.5.1. A assembleia geral de Titutares de CRA, que determinar6 a a"ri1y'au
Securitizadora sobre o n5o vencimento antecipado previsto na ct6usuta 5.2.1 acima/ (1)
dever{ ser convocada peta Securitizadora no prazo de 3 (tr6s) Dias Oteis a cont{r -da
ciQncia da Securitizadoia da ocorr6ncia de quatquer dos eventos previstos no item 5.2.1
acima, em conformidade com o previsto no Termo de Securitizaqio, observados seus
procedimentos e o respectivo qu6rum; e (21 dever6 detiberar por n6o dectarar o
vencimento antecipado dbs CRA e das

Deb6ntuie!.

-y/

5.5.2. Fica desde j6 estabetecido que, caso a assembteia de Titulares O")'
CRA prevista no item 5.4 acima n6o seja reatizada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar / '
da ci6ncia peta Securitizadora da ocorr6ncia de quatquer dos Eventos de Vencimento

L ,/---
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Antecipado Nio Autom6tico das Deb6ntures, serd dectarado o vencimento antecipado das

Deb6niures, exceto no caso da nio reatizagio decorrer
Securitizadora ou e/ou ao Agente Fiduci6rio dos CRA.

de motivo imputdvel i

5.6. Reqras Comuns
A ocorrancia de quatquer dos eventos descritos nas ct6usulas
5.6.1 .
5.1 e 5.2 dever6 ser prontamente comunicada peta Emissora Debenturista e ao Agente
Fiduci{rio dos CRA, em prazo de at6 1 (um) Dia Utit da data em que tomal conhecimento.
O descumprimento desse dever de informar peta Emissora n6o impedi16 o exercicio de
poderes, faculdades e pretens6es previstos nesta Escritura e nos demais Documentos da
bperagao, peta Securitizadora ou petos Titutares de CRA, inctusive o de dectarar o
vencimento antecipado das Deb6ntures e dos CM.

l

Na ocorr6ncia do vencimento antecipado das Deb6ntures
5.6.2.
quanto
o nio autom6tico), independentemente da comunicagio
(tanto o automdtico,
ieferida na ct6usuta 5.6.1 acima, a Emissora obriga-se a efetuar o pagamento do Valor
Nominal Unitdrio das Deb6ntures da Primeira 56rie e/ou o Vator Nominal Atualizado das
Debdntures da Segunda Stirie, conforme o caso, acrescido da Remuneraqao, calcutada pro
rota temporfs desle a primeira Data de lntegratizaEio ou da [rttima Data de Pagamento da
Remuneragio at6 a data do seu efetivo pagamento e de quaisquer gu.tlo:. vatores
eventualmente devidos peta Emissora nos termos desta Escritura, em at6 2 (dois) Dias Uteis
contados: (i) com retaqio aos eventos da cl6usuta 5.1 desta Escritura, da data em que for
notificada sobre o evento ati tistado; e (ii) com retagio aos eventos da ct6usuta 5.2 desta
Escritura, da data em que for aprovado peta Debenturista o vencimento antecipado, se
assim deliberado for por titutares de CRA.

6.

ASSEMBLEIA

GEMI

6.1.

Nos termos do artigo 71 da Lei das Sociedades por Aq6es, os titulares das
DebQntures de cada S6rie poder6o, a qualquer tempo, reunir-se em assembteia gerat, que
poder6 ser individuatizada por S6rie ou conjunta (respectivamente, "Assembteia Ger-al d.e
bebenturistas da Primeira S6rie" e "Assembieia Geral de Debenturislgl da Sequnda Sgrie",
indistintamente, "Assembleia Gerat"), a fim de detiberar

sobie mat6ria de seu interesse, apticando-se, no que couber, o disposto na Lei

das

Sociedades por AE6es.

6.1.1. Quando a mat6ria a ser detiberada se referir a interesses especfficos
a cada uma das S6riis, quais sejam (a) atterag6es nas caracterfsticas especificas da
respectiva S6rie, inctuindo mas nao se limitando, a (1) Valor Nomina[ _Unititioy'(7)

RemuneraE6o, sua forma de cdtcuto e as respectivas Datas de Pagamento da Remun_effgAo,
(3) Data de Vencimento, (4) Resgate Antecipado Facultativo, Oferta de R{sSate
Antecipado e/ou Prego de Resgate; (b) nio dectaragio de Vencimento Antecipado das
Deb6niures da respectiva S6rie; (c) a ren0ncia pr6via a direitos dos Debenturistas da
respectiva S6rie ou perdio tempordrio (waiver\ para o cumprimentg.de obrigaq6es da
a uma determinada S6rie; a respectiuu{t
Emissora; e (d) demais assuntos
"tp".ifi.ot
Assembteia Geral de Debenturistas da Primeira S6rie ou Assembleia Gerat de Debenturistas,ff
da Segunda S6rie, conforme o caso, ser6 realizada separadamente entre as. S6ries/
t
compu-tando-se em separado os respectivos qu6runs de convocagSo, instatagio

e

d

deliberaqio; e

,

(

,
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6.1.2. Quando a mat6ria a ser detiberada n6o abranger qualquer dos
assuntos indicados no item 6.1.1. acima, incluindo, mas n6o se limitando, a (a) quaisquer
alterag6es relativas aos eventos de vencimento antecipado; (b) os qu6runs de instatagio e
detiberaqio em Assembteia Gerat de Debenturistas, conforme previstos nesta Ct6usuta
Oitava; (c) obrigag6es da Emissora previstas nesta Escritura; (d) quaisquer atterag6es nos
procedimentos aplic6veis Assembteia Geral de Debenturistas; e (e) criagio de qualquer
evento de repactuag6o de ambas as S6ries; ser6 reatizada Assembleia Geral de
Debenturistas conjunta, computando-se em conjunto os respectivos qu6runs de
convocaESo, instatag6o e detiberag6o.

i

6.2.

A Assembteia Gerat ser6 realizada, obrigatoriamente, em 56o Paulo, Estado

de 56o Pauto.

6.3. A Assembleia Geral poder6 ser convocada: (i) peta Emissora; ou (ii) petos
titutares das Deb6ntures que representem 10Yo (dez por cento), no mfnimo, das Deb6ntures
em Circutagio ou das Debdntures em Circutaqio da respectiva S6rie, conforme o caso.
6.4.

anincio publicado peto
menos 3 (tr6s) vezes nos 6rg6os de imprensa nos quais a Emissora costuma efetuar suas
A convocaq6o da Assembteia Geral dar-se-5 mediante

pubticag6es, respeitadas outras regras relacionadas A publicag6o de an0ncio de convocagio

de assembleias gerais constantes da Lei das Sociedades por AE6es, da regutamentagio
aptic6vet e desta Escritura.

6.5. A Assembteia Geral de Debenturistas deverd ser realizada em prazo minimo
de 15 (quinze) dias, contados da data da primeira pubticagSo da convocagio, sendo que a
segunda convocaEio somente poderd ser reatizada em, no minimo, 8 (oito) dias ap6s a
data marcada para a instataEio em primeira convocaESo.
6.6. A Assembteia Gerat se instalar6, nos termos do par6grafo 3o do artigo 71 da
Lei das Sociedades por AE6es, em primeira convocagio, com a presenEa de titulares de
Deb6ntures que representem metade, no mfnimo, das Debdntures em Circutagio e, em
segunda convocagio, com qualquer n0mero.
para fins de
6.6,1. Compreende-se por "@",
constituiqio de qu6rum, todas as Deb6ntures subscritas e integratizadas e nio resgatadas,
excluidas as Deb6ntures de que a Emissora eventualmente seja titutar ou possua em
tesouraria, ou que sejam de titularidade de empresas ligadas i Emissora, ou de fundos de
investimento administrados por empresas ligadas i Emissora, assim entendidas empresas
que sejam subsidi6rias, cotigadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas sob
Controte comum ou quatquer de seus diretores, consetheiros, acionistas, bem como seus
c6njuges, companheiros, ascendentes, descendentes e cotaterais at6 o 2o (segundo) gr7!.

-t/

6.6.2.lndependentemente das formatidades tegais previstas, / ser6
considerada regutar a Assembleia Geral de Debenturistas a que comparecerem todos os
titutares das Debdntures em Circutaqio ou das Deb6ntures em Circutagio da respectiva
S6rie, conforme o caso.

Serd facultada a presenga dos representantes legais da Emissora na
Gerat de Debenturistas exceto quando a Emissora convocar a referida
Assembleia Geral de Debenturistas, hip6tese em que ser6 oprigat6ria. Caso a Emissora
Assembteia

7/;h
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ainda assim nao comparega e referida Assembteia Gerat de Debenturistas, o procedimento
dever6 seguir normatmente, sendo v6tidas as deliberaq6es nele tomadas'

6.8.

A presid6ncia da Assembteia Geral caber6 ao titutar das Deb6ntures eleito

petos titutares das DebQntures ou das Deb6ntures da respectiva S6rie, conforme o caso, na
pr6pria Assembteia Gerat, por maioria de votos dos presentes, ou iquete designado peta
CVM.

6.9.

Nas detiberaq6es da Assembteia Gera[, as decis6es da Securitizadora, no
imbito desta Escritura, enquanto titutar de Debantures, deverio observar o disposto no
Termo de Securitizagio e o que vier a ser deliberado pelos Titulares de CRA.
Nas detiberaq6es da Assembleia Gerat, a cada Deb6nture em Circutagio
caber6 um voto, sendo admitida a constituigio de mandat6rios, titutares de Deb6ntures ou

6.10.

n6o.

6.11. Exceto se de outra forma disposta nesta Escritura, as detiberaq6es

em
Assembl,eia Gerat de Debenturistas, conforme disposto na ct6usula 5.1 acima, deverio ser
aprovadas por titutares de Deb6ntures que representem, no minimo, maioria simptes dos
titutares de Deb6ntures em Circutagdo ou das Deb6ntures em Circutagio da respectiva
S6rie, conforme o caso, presentes na Assembteia Geral de Debenturistas, em primeira
convocaEio ou, a maioria simptes dos titutares de Deb6ntures presentes na Assembteia
Debenturistas, em segunda convocagio, observado que: (i) representados por

Geral de
pelo menos 20% (vinte por cento) das Deb6ntures em Circutaqio, e (ii) enquanto a
que
becuritizadora for iitrtar de Deb6ntures, as disposig6es do Termo de Securitizagdo e o
proferir
seu
vier a ser detiberado pelos Titulares de CRA deverio ser por eta observados ao
voto nas Assembleias Gerais.

As deliberag6es tomadas petos titutares de Deb6ntures em Assembteia Gerat
de Debenturistas no 6mbiio de sua compet6ncia legat, observados os qu6runs estabetecidos
nesta Escritura, ser6o existentes, v6tidas e eficazes perante a Emissora e obrigario a todos

6.12.

os titutares das Deb6ntures em Circutagio independentemente de terem comparecido i
Assembteia Gerat de Debenturistas ou do voto proferido na respectiva Assembleia Geral de
Debenturistas.

6.13. Fica desde j6 certo e ajustado que os titutares das

Deb6ntures somente
poderio se manifestar em Assembteia Geral de Debenturistas conforme instrufdo peta
3ecuritizadora ou Agente Fiduci6rio dos CRA ou qualquer representante_tegal dos titutares
dos CRA ap6s ter sid='o reatizada uma assembteia geral dos titutares dos CRA de acordo com
o Termo de Securitizaq6o.

7.

Osnlcnq0rs ADlcloNAIs

7.1.

DA

EMlssoM

E DA FIADoRA

A Emissora e a Fiadora adicionatmente se obrigam a:

Debenturista e ao Agente Fiduci6rio dos cRA ou .r.
dispoonibitizar em seu website ou no website da CVM, conforme

a

(i)

fornecer

(a)

exclusivamente no caso da Fiadora, dentro de, no m6ximo, 4d
(quarenta e cinco) dias ap6s o t6rmino dos 3 (tr6s) primeiros

W
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trimestres de cada exercfcio social ou em at6 5 (cinco) dias fteis
ap6s a data de sua divulgaqao, o que ocorrer primeiro, c6pia das
informag6es trimestrais (lTR) comptetas da Fiadora, retativas ao
respectivo trimestre, acompanhadas do relat6rio de revisfio dos
auditores i ndependentes;
(b)

dentro de, no m6ximo, 90 (noventa) dias ap6s o t6rmino de cada
exercicio social ou em at6 5 (cinco) dias [teis ap6s a sua divulgaqao,
o que ocorrer primeiro, c6pia de suas demonstraq6es financeiras
comptetas retativas ao respectivo exercicio socia[ encerrado
preparadas de acordo com os princfpios cont6beis determinados
peta tegistagflo e regutamentagio em vigor retativas ao respectivo
exercicio social acompanhadas do relat6rio da administragio e do
relat6rio dos auditores independentes;

(c)

as informag6es peri6dicas

e eventuais da

Fiadora previstas nos

artigos 21 a 30 da lnstruEio cvM 480, nos prazos ati previstos ou, se
n6o houver, prazo determinado neste normativo, em at6 5 (cinco)
Dias Uteis da data em que forem realizados, sendo que a Fiadora
ficar6 dispensada de entregar as c6pias das respectivas informaE6es
Debenturista quando as disponibitizar i CVM;

i

(d)

na mesma data de suas pubticaq6es, os atos e decis6es referidos na
ctdusuta 4.8.1 acima; e

(e)

em at6 10 (dez) Dias Uteis ou em prazo menor caso necess6rio para
atendimento de soticitagfio por Autoridade, quatquer informaqfio,
que razoavelmente, [he venha a ser soticitada pela Debenturista ou
peto Agente Fiduci6rio dos CRA, a fim de que este possa cumprir as
suas obrigaq6es nos termos desta Escritura e da tegistagdo e
regulamentagio aplic6veis em vigor.

(ii)

proceder A adequada pubticidade dos dados econ6mico-financeiros,
nos termos exigidos peta Lei das Sociedades por AE6es, promovendo
a pubticaEio das suas demonstraq6es financeiras, nos termos
exigidos peta legistag6o e regutagSo em vigor;

(iii )

manter as demonstrag6es financeiras mencionadas na atinea (a)
acima em sua piigina na rede mundial de computadores, por um
prazo de 3 (tr6s) anos;

(iv)

a sua contabitidade atuatizada e efetuar o, ,"U{oruo,
registros de acordo com os princfpios cont6beis geratmente/aceitos
no Brasit, com a Lei das Sociedades por Ag6es e com as regras da
manter
CVM;

(v)

preparar demonstrag6es financeiras de encerramento de exercicio
e, se for o caso, demonstrag6es consolidadas em conformidade com
a Lei das Sociedades por Ag6es e com as regras emitidas pela CVM,
devidamente auditadas por auditor independente registrado na
CVM;

(_
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(vi)

?
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divulgar suas demonstraE6es financeiras anuais acompanhadas de
parecer dos auditores independentes, em sua piigina na rede
mundial de computadores, dentro de 3 (tr6s) meses contados do
encerramento do exercfcio socia[;

(vii)

observar as disposig6es da lnstruEio CVM n" 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada ("lnstrucSo CVM 358"), no tocante a dever
de sigito e vedag6es negociagdo;

i

(viii)

no caso da Fiadora, divutgar em sua p6gina na rede mundial de
computadores a ocorr6ncia de fato retevante conforme definido
pelo artigo 2' da lnstrugio CVM 358;

(ix)

fornecer as informag6es soticitadas peta CVM diretamente
Emissora,

(x)

i Debenturista ou ao Agente Fiduci6rio dos CRA;

e

nio reatizar operag6es fora de seu objeto socia[, observadas as
disposig6es estatut6rias, tegais e regutamentares em vigor;

(xi)

manter v6tidas e regutares as licenEas, concess6es ou aprovag6es,
inclusive ambientais, indispensdveis ao seu regutar funcionamento;

(xii)

apticar os recursos obtidos por meio

da

presente Emissio

estritamente conforme descrito na ct6usuta 3.5 desta Escritura;

(xiii)

cumprir todas as normas editadas peta CVM, aplic6veis i Emissora
e/ou i Fiadora, conforme o caso, necess6rias para que a Oferta e a
Operagio de SecuritizaEio para emissio dos CRA possam se
concretizar;

(xiv)

cumprir as normas aptic6veis que versam sobre atos de corrupgio e

atos lesivos i administraqio p0blica, na forma das

Leis

Anticorrupqio e da Lei de Lavagem de Dinheiro, por meio da
manutenqSo de potfticas e procedimentos internos, e (a) caso tenha
conhecimento de quatquer ato ou fato que viote aludidas normas,
comunicar6 imediatamente, desde que sua comunicaqio nio seja
vedada por ordem, decisio, [ei, regutamento ou qualquer outra
determinagio de autoridade competente, i Securitizadora; e (b)
realizar6 eventuais pagamentos devidos i Debenturista
exclusivamente pelos meios previstos nesta Escritura;
(xv)

fazer com que suas controtadas, bem como seus respectivos
dirigentes e administradores, cumpram as normas aptic6fis que
versam sobre atos de corrupqio e atos lesivos ir adm]fistraqio
p0btica , na forma das Leis Anticorrupgio e da Lei de La'{agem de
Dinheiro, por meio da manutenqdo de potiticas e procedimentos
internos, e: (a) caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato
que viole atudidas normas, comunicar6 imediatamente, desde que
sua comunicagio n6o seja vedada por ordem, decisSo, lei,
regutamento ou qualquer outra determinag6o de autoridade
competente, i Securitizadora; e (b) reatizard eventuais pagamentos
devidos i Debenturista exctusivamente petos meios previstos nesta
Escritura;

1. /,;>
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observar a legislagio trabalhista, previdenciSria e ambientat em
vigor, zelando sempre para que (a) a Emissora e a Fiadora n6o
utitizem trabatho em condiq6es an6togas is de escravo ou trabalho
infantil (exceto peta contrataqio de aprendizes, nos termos da
legistaqSo aptic6vet); (b) os trabathadores da Emissora e da Fiadora
estejam devidamente registrados nos termos da tegistagio em vigor;
(c) a Emissora e a Fiadora cumpram as obrigag6es decorrentes dos
respectivos contratos de trabatho e da tegistagio trabathista e
previdenci6ria em vigor, exceto por (1) obrigag6es que estejam
sendo contestadas de boa-f6 peta Emissora e/ou peta Fiadora, (2)
obrigag6es com relaEio is quais a Emissora possua provimento
jurisdicionaI vigente autorizando sua n6o observincia; ou (3)
obrigaE6es cujo descumprimento n5o possa causar um lmpacto
Adverso Retevante na Emissora e/ou na Fiadora, observado que a

exceqio deste item (3)

nio se aptica a

descumprimentos
relacionados a legistaqio sobre condig6es an6togas is de escravo ou
trabatho infantif (c) a Emissora detenha todas as permiss6es,
licenEas, autorizag6es e aprovag6es indispens6veis para o exercicio
de suas atividades, em conformidade com a tegistagSo ambiental
aplic6vel, exceto por aquetas em processo de renovaqio ou em
discussio administrativa ou judiciat pendente; e (d) a Emissora
tenha todos os registros indispens6veis para o exercicio de suas
atividades, em conformidade com a tegistagio civit e ambiental
apticSvel ressatvada as que estiverem em discuss6o administrativa
ou judiciat pendente;

(xvii)

monitorar suas atividades a fim de identificar e mitigar eventuais
impactos ambientais durante toda a vig6ncia deste;

(xviii)

cumprir, o disposto na legistagio em vigor pertinente ir Potitica
Nacional do Meio Ambiente, is Resolug6es do CONAMA - Conselho
Nacional do Meio Ambiente e ds demais [egistag6es e
regutamentag6es ambientais suptetivas, adotando as medidas
destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ambientais apurados,
decorrentes da atividade descrita em seu objeto sociat,
responsabitizando-se, 0nica e exclusivamente, peta destinaq6o dos
recursos financeiros obtidos com a Emissio;

(xix)

efetuar o pagamento de todas as despesas, honordrios, ejgargos,
custas, taxas e emolumentos necess6rios para viabitffgio e
manutenqio da Emissio, mediante apresentagio dozfpspectivo
comprovante de despesa, observado o disposto na ctiiugtlta 11.10
abaixo; e

(xx)

realizar, is suas expensas: (a) o registro da presente Escritura nos
competentes Cart6rios de Registro de Titulos e Documentos; e (b) a
inscriE6o da presente Escritura na JUCERJA.

8.

Decuuq0es ol

EmrssoRA E DA FTADon,l
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A Emissora dectara, nesta data,
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i Debenturista que:

(i)

est6 devidamente autorizada a cetebrar esta Escritura e a cumprir com
todas as obrigag6es previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
tegais e estatutdrios necess6rios para tanto;

(ii)

a celebraqio desta Escritura e o cumprimento das obrigag6es

(iii )

6 uma sociedade devidamente organizada, constitufda e existente sob
a forma de sociedade por ag6es de capital fechado de acordo com as
teis brasiteiras, bem como est6 devidamente autorizada a
desempenhar a atividade descrita em seu objeto sociat;

(iv)

as pessoas que

aqui
previstas n6o infringem qualquer obrigaqao anteriormente assumida
peta Emissora;

a representam na assinatura desta Escritura t6m

poderes bastantes para tanto;
(v)

as obrigaqoes da Emissora e da Fiadora nesta Escritura

nio contrariam

quatquer ordem, decis6o ou sentenga administrativa, arbitral ou
judiciat, em retagSo is quais a Emissora tenha sido formatmente
cientificada, que afete a Emissora e/ou qualquer de suas Subsidi6rias
Relevantes, ou quaisquer de seus bens e propriedades;

(vi)

esta Escritura constitui uma obrigaqio [ega[, v6tida e vincutante da
Emissora, exequivel de acordo com os seus termos e condig6es;

(vii) a celebragio da Escritura e a cotocaqio

privada das Deb6ntures nao
infringe quatquer disposiq6o legat, contrato ou instrumento do quat a
Emissora e/ou quatquer de suas Controtadas Retevantes seja parte ou
no qual seus bens e propriedades estejam vincutados, nem resuttar6
em: (a) vencimento antecipado de qualquer obrigagfio estabelecida em
qualquer desses contratos ou instrumentos; (b) criag6o de quatquer
6nus sobre qualquer ativo ou bem da Emissora; ou (c) rescisio de
quatquer desses contratos ou instrumentos;

(viii) nenhum registro, consentimento, autorizagio, aprovaq6o, licenga,
ordem ou quatificagio perante qualquer autoridade governamental ou
6196o regulat6rio, 6 exigido para o cumprimento de suas obrigag6es
nos termos desta Escritura e das Deb6ntures, ou para a realiTXlao da
Emissio, exceto peto cumprimento das formatidades de qu{77rata a
ct6usula 2.2.

acima;

4

(ix) as demonstrag6es

financeiras da Emissora de 31 de dezembro de 2016,
em conjunto com as respectivas notas expticativas, relat6rio do auditor
independente, representam corretamente a posiqao financeira da
Emissora em tal data, e foram devidamente etaboradas de acordo com
as pr6ticas contSbeis adotadas no Brasil com as normas
internacionais de relat6rio financeiro ("lFRS");

e

(x)

n6o h6 quatquer aq6o judiciat, procedimento administrativo ou arbitral

1
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em retaqao aos quais a Emissora tenha sido formalmente cientificada
ou, no seu methor conhecimento, inqu6rito ou outro tipo de
investigag6o governamentat, que possa vir a causar lmpacto Adverso
Relevante na Emissora ou em qualquer de suas Subsidi6rias Relevantes,
at6m daqueles mencionados nas suas demonstrag6es financeiras;

(xi) a Emissora e/ou suas Subsidi6rias Retevantes est6 em cumprimento

das

leis e regulamentos ambientais a eta aptic6veis, inclusive, mas nio
limitado i, legistagSo em vigor pertinente ir Potitica Nacional do Meio
Ambiente, as Resolug6es do CONAMA - Consetho Naciona[ do Meio
Ambiente e as demais legislag6es e regutamentag6es ambientais
suptetivas, exceto com retagio iquetas normas, leis e regulamentos
que estejam sendo contestadas de boa-f6 pela Emissora, para as quais
a Emissora possua provimento jurisdicional vigente autorizando sua n6o
observdncia ou que nio possam causar um lmpacto Adverso Retevante
na Emissora, adotando as medidas destinadas a evitar e corrigir
eventuais danos ambientais apurados, decorrentes da atividade
descrita em seu objeto social e zela sempre para que: (a) sejam
detidas todas as permiss6es, licengas, autorizag6es e aprovag6es
indispens6veis para o exercfcio de suas atividades, em conformidade
com a tegistaqio ambiental apticdvet; e (b) sejam obtidos todos os
registros indispens6veis para o exercfcio de suas atividades, em
conformidade com a tegislagio civit e ambiental aplic6vet, em
qualquer caso;
Emissora e suas Subsidi6rias Relevantes observam a legistaqio
trabalhista, previdencidria e ambiental em vigor, para que (a) n6o
utitizem trabalho em condig6es an6togas is de escravo ou trabatho
infanti[ (exceto peta contratagSo de aprendizes, nos termos da
[egistagio aptic6vet); (b) os trabalhadores da Emissora e de suas
SubsidiSrias Retevantes estejam devidamente registrados nos termos
da tegistaqio em vigor; (c) cumpram as obrigaE6es decorrentes dos
respectivos contratos de trabatho e da legislaq6o trabathista e
previdencidria em vigor, exceto por (1) obrigaE6es que estejam sendo
contestadas de boa-f6 peta Emissora, por suas Subsidi6rias Relevantes;
(2) obrigaE6es com retagio is quais a Emissora e/ou suas Subsidiiirias
Relevantes possua provimento jurisdicional vigente autorizando sua
nio observincia; ou (3) obrigag6es cujo descumprimento nio possa
causar um lmpacto Adverso Retevante na Emissora, observado que a
exceqSo deste item (3) n5o se aptica a descumprimentos retacionados
a tegistagio sobre condig6es an6togas is de escravo ou !4abatho
infantit; (c) detenham todas as permiss6es, licengas, autoffiq6es e
aprovag6es indispens6veis para o exercicio de suas atividfldes, em
conformidade com a [egistagio ambiental apticdvel; e (dD tenham
todos os registros indispens6veis para o exercicio de suas atividades,
"'uo.,"'
em conformidade com a tegistagio civit e ambientat ffffi..i,

(xii) a

k

(xiii) nio omitiu nenhum fato, de quatquer natureza, que seja de seu
\
conhecimento e que possa causar um lmpacto Adverso Retevante na
Emissora e/ou na Fiadora e/ou em qualquer de suas Controtadas
Relevantes, em prejuizo da Debenturista ou dos Titulares dos CRA;

?
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(xiv)

a

(xv)

inexiste viotaq6o de quatquer dispositivo [ega[ ou regutat6rio, nacional
ou dos paises-em que atua, conforme aplic6vet, relativo priitica de
corrupqio e atos lesivos administraqSo p0blica, incluindo, sem
limitagflo, as Leis Anticorrupqio e a Lei de Lavagem de Dinheiro, peta

Emissora, sua controtadora, suas controladas, bem como seus
respectivos dirigentes e administradores, cumprem as normas
aptic6veis que versam sobre atos de corrupgSo e atos lesivos a
administragio p0btica na forma das Leis AnticorrupEio e da Lei de
Lavagem de Dinheiro, na medida em que (a) mantQm mecanismos e
procedimentos internos que asseguram o devido cumprimento de tais
normas; (b) buscam dar pteno conhecimento de tais normas a todos os
profissionais que venham a se retacionar com a Emissora; e (c) abst6mse de praticar atos de corrupqao e de agir de forma lesiva a
administraqflo p0btica, nacionat e dos paises em que atua, conforme
aplic6vet, no seu interesse ou para seu beneffcio, exclusivo ou n6o;

i

i

Emissora;

(xvi) nlo verificou a exist6ncia de viotagio de quatquer dispositivo tegal ou
regutat6rio, nacional ou dos paises em que atua, conforme aptic6vet,

relativo i pr6tica de corrupgio e atos lesivos i administragio p0btica,
inctuindo, sem limitagio, as Leis Anticorrupgio e a Lei de Lavagem de
Dinheiro, peta Emissora e por suas Subsidi6rias Retevantes.

8.2.

A Fiadora dectara, nesta data,

i Debenturista que:

(i)

est6 devidamente autorizada a celebrar esta Escritura e a cumprir com
todas as obrigag6es previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
tegais e estatut6rios necess6rios para tanto;

(ii)

a cetebraqfio desta Escritura e o cumprimento das obrigaq6es aqui
previstas nio infringem qualquer obrigagfio anteriormente assumida
pela Fiadora;

(iii )

6 uma sociedade devidamente organizada, constituida e existente sob
a forma de sociedade por aq6es de capital aberto de acordo com as
teis brasiteiras, bem como est6 devidamente autorizada a
desempenhar a atividade descrita em seu objeto social;

(iv)

as pessoas que a representam na assinatura desta Escritura t6m
poderes bastantes para tanto;

(v)

as obrigaq6es assumidas pela Emissora e pela Fiadora nesta E;critura
n6o contrariam quatquer ordem, decisio ou sentenEa admir;ptrativa,
quais a Fiadora t6f,ha sido
arbitrat ou judicial,, em retagio
que
e/ou qualquet de suas
Fiadora
afete
a
cientificada,
formatmente
quaisquer
bens
e propriedades;
seus
de
Controladas Relevantes ou

is

(vi)

esta Escritura constitui uma obrigagSo legat, viitida e vinculante da
Fiadora, exequivel de acordo com os seus termos e condiq6es;

(vii) a celebraqSo da Escritura e a cotocaEfio privada das Deb6ntures nio
infringe qualquer disposigio legat, contrato ou instrumento do qual a
1_
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Fiadora e/ou qualquer de suas Controtadas Retevantes seja parte ou no
qual seus bens e propriedades estejam vincutados, nem resultar6 em:
(a) vencimento antecipado de quatquer obrigaqio estabetecida em
qualquer desses contratos ou instrumentos; (b) criagio de qualquer
6nus sobre quatquer ativo ou bem da Fiadora; ou (c) rescisio de
qualquer desses contratos ou instrumentos;

(viii) nenhum registro, consentimento, autorizaqio, aprovagio, licenqa,

ordem ou quatificaqSo perante quatquer autoridade governamental ou
6196o regutat6rio, 6 exigido para o cumprimento de suas obrigag6es
nos termos desta Escritura e das Deb6ntures, ou para a realizaqio da
Emiss6o, exceto peto cumprimento das formatidades de que trata a
ct6usuta 2.2 acima;

(ix)

as demonstraq6es financeiras da Fiadora de 31 de dezembro de 2016,
em conjunto com as respectivas notas explicativas, retat6rio do auditor
posigio financeira
independente, representam corretamente
etaboradas
devidamente
foram
data,
e
consolidada da Fiadora em tal
as IFRS;
e
com
de acordo com as pr6ticas cont6beis adotadas no Brasil

a

(x)

nio h6 qualquer aqio judiciat, procedimento administrativo ou arbitral
em relaqSo aos quais a Fiadora tenha sido formalmente cientificada
ou, no seu melhor conhecimento, inqu6rito ou outro tipo de
investigaqdo governamentat, que possa vir a causar lmpacto Adverso
relevante na Fiadora ou em quatquer de suas Controladas Relevantes,
al.6m daqueles mencionados nas demonstraq6es financeiras e/ou
formutdrio de refer6ncia da Fiadora, conforme disponibitizados ir CVM
e ao mercado;

(xi)

a Fiadora e suas Controtadas Retevantes, conforme aptic6vel,
est6o em cumprimento das teis e regutamentos ambientais a eta
aptic6veis, inctusive, mas nio timitado a, tegistagio em vigor
pertinente A Potitica Nacional do Meio Ambiente, is Resotug6es do
CONAMA - Consetho Nacional do Meio Ambiente e is demais [egistaq6es
e regulamentag6es ambientais suptetivas, exceto com retaqao iquelas
normas, teis e regulamentos que estejam sendo contestadas de boa-f6
peta Emissora ou para as quais a Emissora possua provimento
jurisdicionat vigente autorizando sua nlo observAncia, adotando as
medidas destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ambientais
apurados, decorrentes da atividade descrita em seu objeto social e
zela sempre para que: (a) sejam detidas todas as permiss6es, licenqas,
autorizag6es e aprovag6es necess6rias para o exercicio dy suas
atividades, em conformidade com a tegislagSo ambiental aptj66vet; e
(b) sejam obtidos todos os registros necess6rios, em conformidflde com
a tegistagao civit e ambientat iptic6vet, em quatquer

caso; t
t
(xii) a Fiadora e suas Controtadas Retevantes observam a tegistaqao\
trabathista, previdenci6ria e ambiental em vigor, para que (a) ndo t\
utilizem trabatho em condig6es an6logas

is de escravo ou trabalho

infantit (exceto peta contratagio de aprendizes, nos termos da
tegistagio apticiivet); (b) os trabathadores da Fiadora e de suas
+

h
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nos termos
controtadas Retevantes estejam devidamente registrados
dategisl,aqSoemvigor;(c)cumpramas'obrigag6esdecorrentesdos
'de 'trabaiho
e da tegistaqio trabathista .e
,"speltiros conirat6s
(1)
obrigaq6es que estejam s.enfo
piliria"n.iaria em vigor, excetopor
Controtadas
contestadas ae Ooi-fe peta Fiadora e/ou por suas
e/ou suas
Fiadora
Retevantes; (2) obrigaqoei com retaqio is quais. a
vigente
jurisdicionat
Controtadas Retevantes possua piovimento
autorizando sua n6o observincia; ou (3) obrigag6es cujo
na
descumprimento nio possa causar um lmpacto Adverso Retevante
se
(3)
item
Fiadora, observado que a exceqSo deste
.1pti:1.1
..n1o
anatoga-s as
descumprimentos retacionados a tegistagao sobre condig6es
de escravo ou trabatho infantit; 1a; aetentram todas as permiss6es,
uptoragoei indispens6veis para o exercicio de
licengas, autoriiaiO",
'em
"
conformidade com a tegistag6o ambientat
suas atividadei,
para.. o
aptic6vet; e Gi tenham todos os registros indispens6veiscivil e
exercicio de suas atividades, em conformidade com a legistaglo
ambientat aPlicSvet;

(xiii) a Fiadora atua exctusivamente como holding, se.ndo seu objeto socia[ a
q_uatquer
participaqao em outras sociedades, e nio det6m, portanto,
tem
n6o
iicenqa, autorizaqSo, permissio ou registro, bem como
funcion5rios Pr6Prios;

(xiv) n6o omitiu nenhum fato, de quatquer natureza, que seja de seu
na
conhecimento e que possa causar um lmpacto Adverso Retevante
Fiadora e/ou na'Emissora e/ou em quatquer de suas Controtadas
Retevantes;
suas controtadas, bem como seus respectivos dirigentes e
atos
administradores, cumprem as normas aptic6veis que versam sobre
Leis
das
forma
pribtica,
na
lesivos administraqio
de corrupqao
(a)
que
em
"-atot
medida
Anticorrupgao e da Lei de Lavagem de Dinheiro, na
o
devido
mant6m 11".unirros e procedilientos internos que asseguram
de
cumprimento J" tais normas; (b) buscam dar pteno conhecimento
a
com
retacionar
se
a
que
venham
tais normas a todos os profissionais
de
agir
de
e
Fiadora; e 1c; abstam-se de praticai atos de corrupgao
forma lesiva ir administraqao p0btica, nacional e dos pafses em-.que
atua, conforme aptic6vet, no seu interesse ou para seu beneficio,

(xv) a Fiadora,

i

exctusivo ou n6o;

(xvi) inexiste viotaqio de quatquer dispositivo tegat ou regutat6rio, nacional
'--'-';;Jos paises em que atua, coniorme aptic6vet, retatlyo 3lr1F1i:
administraqio p0btica,, iT.tY!.ry!b' :::l
corrupgho e atos tesivos
peta
timitagio, as Leis Anticorrupgao e a Lei de Lavagem de Dinhe/ro,

i

Fiadora; e

(xvii)l:;*1.,"{F:_'r,aiil'ii::'is:Jl?i::x".5.H1'.u:'$;H:;l:'t*:.K
p6btica)
relativo i fr6iica de corrupq6o e atos lesivos i administragao
inctuindo, ,", timitugio, as'Leis Anticorrupgio e a Lei de Lavagem de
Dinheiro, por suas Controladas Retevantes'

I

$
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8.3. Caso a Emissora e a Fiadora tomem conhecimento

que quaisquer

das

dectarag6es aqui prestadas tornaram-se total ou parcialmente inveridicas, incomptetas ou
incorretas na data em que forem prestadas, a Emissora e a Fiadora se comprometem a
notificar a Debenturista e o Agente Fiduci6rio dos CRA em at6 2 (dois) Dias Uteis da data
de sua ciGncia acerca da referida inveracidade, incomptetude ou incorregSo, sendo certo
que o conhecimento de tal fato independer6 de manifestaqSo por parte da Debenturista ou
do Agente Fiducidrio dos CRA.

9.

ColruNrclq0es

9.1. As comunicaq6es a serem enviadas por qualquer das partes nos termos desta
Escritura deverSo ser encaminhadas para os seguintes endereqos:
(i) Para a Emissora
lprRlNcl PRoDUToS or PerR6leo S.A.
Avenida Brigadeiro Luis Ant6nio, 1.343, 8o andar
CEP 01317-910, Sio Pauto - SP
At.: Sr. Marcello De Simone
Tet.: (11) 3177-6163
Fax: (1 1) 3177-6938
E- mait: marcello@uttra. com. br

c/c Sra. Sandra L6pez Gorbe
Tet.: (11) 3177-6614
Fax:

(1

E-mai

1) 3177-6107

[: sandra. gorbe@uttra. com. br

(ii) Para o Fiadora

UlrRlpln Pamcrelg6Es S.A.
Avenida Brigadeiro Luis Ant6nio, 1343,8o andar
CEP 01317-910, 56o Paulo - SP
At.: Sr. Marcetlo De Simone
Tet.: (11) 3177-6163
Fax: (1 1) 3177-6938
E-mai [: marce[to@ultra. com. br

(

c/c Sra. Sandra L6pez Gorbe
Tet.: (11) 3177-6614
Fax: (1 1) 3177-6107
E-mait: sandra. gorbe@uttra. com. br

(iii) Para a Debenturista
VERT CnEorros

Lror.

Rua Cardeal Arcoverde,

2.365, cj. 24

CEP 05407-003, 56o Paulo - SP
At.: Sra. Martha de 56 Pessoa

)\
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Tet.: (11) 3078-3788
E-mait: dri@vertcaP. com. br
(iv) Para a Securitizadora
VERT Cot*PlNnll SecuRlrlzaooRl.

2.365, ci. 24
CEP 05407-003, 56o Pauto - SP
At.: Sra. Martha de Sii Pessoa
Tet.: (11) 3078-3788
E- mai [: dri@vertcaP. com. br
Rua Cardeal Arcoverde,

(v) Paro o Aeente Fiducidrio dos CRA

v6nrx Drsrilautoom or Tfrulos r vllonEs MoBtLIARlos Lrol.
Rua Ferreira Ara0jo, 221,9' andar
CEP 05428-000, Sio Pauto, SP
At.: Sr. Ftavio Scarpetti / Sra. Marina Pafretta
Telefone: (11) 3030' 7177
Fac-simite: (111 3030' 7 177

g.Z.

As comunicag6es ser6o consideradas entregues: (i) quando. enviadas aos
enderegos acima sob proiocoto ou com "aviso de recebimento"; ou (ii) por correio
etetr6nico serio consideradas recebidas na data da confirmaqio de recebimento
etetr6nico. Os originais serSo encaminhados para os endereqos acima em at6 5 (cinco) Dias
Oteis ap6s o envio da mensagem.

9.3.

A mudanqa de quatquer dos enderegos acima dever6 ser comunicada is

outras partes peta Parte que tiver seu enderego atterado, sob pena de serem considerados
entregues as comunicaq6es enviadas aos endereqos anteriormente indicados.

10.

PAGAMENTO DE TRIBUTOS

EmissSo e as Debantures deverio ser
integratmente pagos peLa Emissora, inctuindo, sem [imitag6o, todos os custos de tributaq6o
incidentes sobie quaisquer pagamentos devidos Securitizadora, na quatidade de titutar
das Deb6ntures em decorr6ncia desta Escritura. Neste sentido, referidos pagamentos
dever6o ser acrescidos dos vatores atuais e futuros correspondentes a quaisquer lyfoutos
que sobre etes incidam, venham a incidir ou sejam entendidos como devidos. Dtr\.":Ti
forma, caso, por forga de norma ou determinag6o de autoridade, a Emissora, na {[atidade
de titutar aai Oenehtures, conforme o caso, tiver que reter ou deduzir, de {uaisquer
pagamentos feitos exclusivamente no imbito das Debdntures, quaisquer tributos e/ou
a
iuiut, a Emissora dever6 acrescer a tais pagamentos vatores adicionais de modo que
que
Securitizadora, na quatidade de titutar das Deb6ntures, receba os mesmos valores
seriam por eta recebidos caso nenhuma retengSo ou dedugio fosse re.alizada. Para tanto, a
Emissora desde j6 reconhece ser pecuni6ria a obrigagio aqui prevista, e dectara serem
tfquidos, certos e exigiveis todos e quaisquer valores que vierem a ser apresentados contra
si, peta Securitizadora, na quatidade de titutar das Deb6ntures, pertinentes a esses
por
tributos e, nos termos desta Escritura, os quais deverio ser liquidados, peta Emissora,
ocasiio da sua apresentagio peta Securitizadora.
10.1

.

Os tributos incidentes sobre

a

i
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10.2. A Emissora nio ser6 respons6ve[ peto pagamento de quaisquer tributos que
venham a incidir sobre o pagamento de rendimentos pela Securitizadora aos titutares de
CRA e/ou que de quatquer outra forma incidam sobre os titutares de CRA em virtude de
seu investimento nos CRA.
Os rendimentos gerados por apticagio em CRA por pessoas fisicas est6o atuatmente
isentos de imposto de renda, por forga do artigo 3o, inciso lV, da Lei no 11.033, de 21 de

10.3.

dezembro de 2004, conforme atterada, isengio essa que pode sofrer atterag6es ao longo do
tempo. A Emissora n6o ser6 respons6vet peta reatizagio de quatquer pagamento adicional
Securitizadora ou aos titutares dos CRA em razlo de qualquer atterag6o na tegistaqio
tribut6ria ou na tributaqio aptic6vel aos CRA, conforme descrito acima.

i

11.

DrsposrcOes Grmrs

11.1. N6o se presume a ren0ncia a qualquer dos direitos decorrentes desta
Escritura. Desta forma, nenhum atraso, omissio ou liberalidade no exercicio de quatquer
direito ou facutdade que caiba i Debenturista em razdo de quatquer inadimplemento da
Emissora prejudicar6 o exercicio de tal direito ou facutdade, ou ser6 interpretado como
ren0ncia ao mesmo, nem constitui16 novagio ou precedente no tocante a qualquer outro
inadimplemento ou atraso.

11.2. Esta Escritura 6 firmada em car6ter irrevog6vel e irretrat6vel, salvo

na

hip6tese de n6o preenchimento dos requisitos relacionados na cl6usuta 2" acima, obrigando
as partes por si e seus sucessores.

11.3. Caso quatquer das disposiq6es ora aprovadas venha a ser jutgada itegat,
inv6tida ou ineficaz, prevalecerSo todas as demais disposiq6es n6o afetadas por tat

jutgamento, comprometendo-se as partes, em boa-f6, a substitufrem a disposig6o afetada
por outra que, na medida do possivet, produza o mesmo efeito.

11.4. Esta Escritura constitui o 0nico e integral acordo entre as Partes,

com

retaESo ao objeto nela previsto.

11.5. As patavras e os termos constantes desta Escritura, aqui n6o expressamente
definidos, grafados em portugu6s ou em qualquer lingua estrangeira, bem como quaisquer
outros de tinguagem t6cnica e/ou financeira, que, eventualmente, durante a vig6ncia da
presente Escritura, no cumprimento de direitos e obrigag6es assumidos por ambas as
partes, sejam utitizados para identificar a pr6tica de quaisquer atos ou fatos, deverp ser
compreendidos e interpretados em consonAncia com os usos, costumes e pr6tips do
mercado de capitais brasiteiro.

I

11.6. As Partes dectaram, mritua e expressamente, que a presente Escritura foi
cetebrada respeitando-se os principios de probidade e de boa-f6, por livre, consciente e
firme manifestaqio de vontade das Partes e em perfeita retagio de equidade.

11.7. Esta Escritura e as Debdntures constituem titutos executivos extrajudiciais
nos termos do artigo 784 da Lei 13.105, de 16 de marqo de 2015, conforme alterada
("C6digo de Processo Civit"), reconhecendo as partes, desde j6, que independentemente
de quaisquer outras medidas cabiveis, as obrigag6es assumidas nos termos desta Escritura
comportam execuqSo especifica, submetendo-se is disposiq6es dos artigos 815 e seguintes

)-
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do C6digo de Processo Civit, sem prejuizo do direito de dectarar o vencimento antecipado
das Deb6ntures nos termos desta Escritura.
1 1.8. As Partes concordam que a presente Escritura, poder6 ser alterada, sem a
necessidade de quatquer aprovagio dos titutares de CRA, desde que a referida alteragio
n6o prejudique a validade, exigibitidade ou exequibitidade desta Debenture, sempre que e
somente (i) quando tat atteragSo decorrer exctusivamente da necessidade de atendimento
a exig6ncias de adequagio a normas legais, regutamentares ou exig6ncias da CVM, ANBIMA,
83 e/ou demais regutadores; (ii) quando verificado erro material, seja ete um erro
grosseiro, de digitaEio ou aritm6tico; e (iii) em virtude da atuatizaEso dos dados cadastrais
das Partes, tais como atteraE6o na razSo sociat, enderego e tetefone, entre outros, desde
que n6o haja quatquer custo ou despesa adicionat para os titulares de CRA.

11.9. Os pagamentos referentes is Deb6ntures e a quaisquer outros valores
eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura n6o serSo passfveis de
compensagio com eventuais cr6ditos da Debenturista e o nio pagamento dos valores
devidos no prazo acordado poder6 ser cobrado pela Debenturista e eventuais sucessores e
cession6rios pela via executiva, nos termos dos artigos 784 e 785 do C6digo de Processo
Civit.

11.1O,

Para despesas mencionadas

na

Ct6usuta 7.1(xviii) acima

QU€,

individuatmente, venham a superar o valor de R55.000,00 (cinco mil reais), ser6 necessdria
a aprovagSo pr6via e por escrito (ainda que de forma etetr6nica) da lpiranga.

12.

Lrr r Fono

12.1.

A presente Escritura reger-se-6 pelas leis brasileiras.

12.2. Fica eteito o Foro da Cidade de 55o Pauto, Estado de 56o Pauto, para dirimir
quaisquer d[vidas ou controv6rsias oriundas desta Escritura, com renincia a quatquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam a presente Escritura, em 7
(sete) vias de igual teor e forma, na presenEa de 2 (duas) testemunhas.

56o Paulo, 1 de setembro de

2017.

/
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Pdgina de ossinaturos 1/6 do lnstrumento Particulor de Escrituro da 7a Emissdo de
Deb€ntures Simples, Ndo Conversiveis em AEOes, em 2 (duas) Sdries, do Espdcie
Quirografdria, com Garantia Adicional Fidejussoria, para Colocagdo Privado, da lpironga
Produtos de Petroleo 5.A., firmado em 1 de setembro de 2017, entre a lpiranga Produtos
de Petr6leo 5.A., a Ultropar ParticipaE1es 5.A., VERT Crdditos Ltdo., VERT Componhio
Securitizodora e V6rtx Distribuidora de Titulos e Valores lvlobilidrios Ltda.
lprmNcl
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Pdgino de ossinaturas 2/6 do lnstrumento Particular de Escritura da 7a Emissdo de
Deb€ntures Simples, Ndo Conversiveis em AEOes, em 2 (duos) Sdries, do Especie
Quirografdrio, com Gorontia Adicional Fidejussoria, para ColocaEdo Privoda, do lpiranga
Produtos de Petroleo 5.A., firmado em I de setembro de 2017, entre a lpiranga Produtos
de Petroleo 5.A., o lJltrapar PorticipaEOes 5.A., VERT Crdditos Ltda., VERT Componhia
Securitizadoro e V6rtx Distribuidora de Titulos e Valores lAobilidrios Ltda.
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lnstrumento Particular de Escritura do 7a Emissdo de
Deblntures Simples, Ndo Conversiveis em AEOes, em 2 (duas) Sdries, do Espdcie
Quirografdria, com Garantio Adicional Fidejussorio, para ColocaEdo Privada, da lpiranga
Produtos de Petroleo 5.A., firmado em I de setembro de 2017, entre a lpiranga Produtos
de Petr6leo 5.A., a lJltrapar ParticipaEles 5.A., VERT Crdditos Ltdo., VERT Companhia
Securitizadora e V6rtx Distribuidoro de Titulos e Volores Mobilidrios Ltdo.

Pdgino

de

assinoturas 316

do

VERT CnEoros
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Victoria de 36
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Pdgina de assinaturas 416 do lnstrumento Particular de Escritura da 7a Emissdo de
De-b€nture.s Simples, Ndo Conversiveis em AEOes, em 2 (duas) Sdries, do Espdcie

Quirografdrio, com Garantio Adicional Fidejuss6ria, para ColocaEdo Priuoda, da lpirango
iroaitoi de Petroleo 5.A., firmado em 1 de setembro de 2017, entre a lpirango Produtos
de Petroleo 5.A., a Llltraptar Participaqles 5.A,., VERT Crdditos Ltda., VERT Componhia
Securitizodora e Vortx Distribuidoro de Titulos e Valores lAobilidrios Ltda.

Venr CompANHtA SrcuRtrlzlooRl
(Cessiondria)
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Pdgino de ossinaturas 5/6 do lnstrumento Porticulor de Escrituro da 7a Emissdo de
Deb1ntures Simples, Ndo Conversiveis em Ag6es, em 2 (duas) Sdries, da Espdcie
Quirogrofdrio, com Garantia Adicional Fidejussoria, para Colocagdo Privada, da lpironga
Produtos de Petroleo 5.A., firmado em I de setembro de 2017, entre a lpiranga Produtos
de Petroleo 5.A,, a Ultrapar Participaqles 5.A., VERT Crdditos Ltdo,, VERT Companhio
Securitizadora e V6rtx Distribuidora de Titulos e Valores lvlobilidrios Ltda.
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Pdgina de assinaturas 616 do lnstrumento Particulor de Escritura da 7a Emiss1o de
Deb€nture.s Simples, Ndo Conversiveis em Agles, em 2 (duas) Sdries, da Espdcie
Quirografdrio, com Garantia Adicional Fidejussoria, para Colocagdo Privada, da lpiranga
Produtos de Petroleo 5.A., firmodo em 1 de setembro de 2017, entre o lpiranga Produtos
de Petroleo 5.A., a Ultropar Participag1es 5.A., VERT Crdditos Ltda., VERT Companhia
Securitizadora e V6rtx Distribuidora de Titulos e Volores lvlobilidrios Ltdo.
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SuascntgAo or DeSENTURES

Nol
Emissora
Pnoouros oe Pern6uo S.A., soci
, sem registro de companhia aberta perante
na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
a ComissSo de Valores Mobiti6rios ("GYS"), com sede
parte,
Crist6v6o, CEP 20.941-900, inscrita no
56o
de Janeiro, na Rua Francisco Eug6nio, 329,
IpTRANGA

o

de Pessoa Juridica do Minist6rio da Fazenda ("CNPJ/MF") sob no
33.337.122/0001-27, neste ato devidamente representada na forma de seus atos societArios
arquivados na Junta Comercia[ do Estado do Rio de Janeiro ("JUCEBjA") sob o NIRE 33.3.00290401, na qualidade de emissora das Deb6ntures (abaixo OefiniOasl

Cadastro Nacional

("En )

Debenturista ou Subscritor

te representada na forma de seus atos
Ltda., neste ato
arquivados na Junta Comercial do Estado de 56o Paulo sob o NIRE 28.038.631/0001-19, na
quatidade de subscritora das Deb6ntures ("DebenlulE!4" ou "VERT Cr6ditos").

VERT Cr6ditos

Caracteristicas da EmissSo

oraemitiu1.012.500(ummith6o,dozemi[equinhentas)
debQntures, com vator nominal unit6rio de R51.000,00 (mi[ reais), no Ambito da sua 7" Emissio de
Deb$ntures Simptes, N6o Conversiveis em Ag6es, em 2 (duas) S6ries, da Esp6cie Quirograf6ria, com

Garantia Adicionat Fidejuss6ria, para CotocagSo Privada (respectivamente, "Deb6ntures" e
"Emiss6o"), reatizada na forma do "lnstrumento Particulor de Escritura da 7a Emissdo de
DebOntures Simples, Ndo Conversiveis em Agles, em 2 (duas) Sdries, do Espdcie Quirogrofdrio,
com Garontia Adicionat Fidejussorio, para ColocaEdo Privada, da lpironga Produtos de Petr6leo
S.A:', firmado entre a Emissora, a Debenturista, a Uttrapar Participag6es S.A., sociedade inscrita
no CNPJ/MF sob o no 33.256.439/0001-39, na quatidade de fiadora ("Fiadora"), a VERTCompnxxn
SEcuRtlzADoM, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n'25.005.683/0001-09, na quatidade de
cession6ria das Deb6ntures ("securitizadora"), € d V6nrx DtsrRtBUlDoM oe Tirulos E VALORES
MoarLtARros LrDl., instituigdo financeira, com sede na cidade de 56o Pauto, Estado de Sio Pauto, na
Rua Ferreira de Ararijo,221, conjs. 94 e 95, CEP 05428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no
22.610.500/0001-88, na quatidade de Agente Fiduci6rio dos CRA (abaixo definidos) ("Escr!!.ura").
Ap6s a subscrig6o da totatidade das Debentures, a VERT Coupnxxn SEcunmzlooRl seri a rinica
titutar das Deb6ntures, passando a ser credora de todas as obrigag6es, principais e acess6rias,
devidas peta Emissora no Ambito das Deb6ntures, as quais representam direitos credit6rios do
agroneg6cio nos termos do Slo, do artigo 23, da Lei no 11.076, de 30 de dezembro de 2004,
conforme atterada ("Lei 1 1.076"), nos termos desta Escritura ("Cr6ditos do Aqroneq6cio");
A emissSo das Deb6ntures se insere no contexto de uma operagSo de securitizagSo de recebiveis do

agroneg6cio que resultar6 na emissio dos Certificados de Recebiveis do Agroneg6cio das 1" e 2'
S6ries da 14 Emiss6o da VERT CompaNnn SecuRtrtzloou. ("CRA"), aos quais os cr6ditos devidos peta.
Emissora no 6mbito das Debdntures ser6o vincutados como lastro ("Operac6o de SecuritizacSo").

A Debenturista reatizar6 a transferdncia dos Cr6ditos do Agroneg6cio i Securitizadora, norl,"rro,
do artigo 23 da Lei 11.076 e do "Controto de Aquisigdo e Transferdncia de Debdntures" (/gqflralq
de Aquisiq6o de Deb6ntures"), para que os Cr6ditos do Agroneg6cio sirvam de tastro paralemissio
dos

CRA.

I

oferta pibtica sob regime de garantia firme de subscrigSo,
sendo que a garantia firme se [imitar6 ao montante base da oferta, aplicando'se o regime de
da CVM
dal
aos lotes adicionat e
methores esforcos de
, nos

Os CRA ser6o distribuidos por meio de

I-LRIU
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@aezool,conformea[terada(,.oferta,,e...lEEusUYill400,,)eser5o

destinados a investidores quatificados, conforme definidos no artigo 9oB e 9o-C da lnstrugio CVM no
539, de 13 de novembro de 2013, conforme atterada, futuros titutares dos CRA ("Titulares de

cRA").
Na hip6tese de, por ocasi6o do encerramento da Oferta, a demanda apurada junto a investidores
para subscrigao e integratizag6o dos CRA ser inferior a RS1.012.500.000,00 (um bith6o, doze
quinhentos mit reais), vator total iniciat da Emissio, esta ser6 reduzida
mith6es
proporcionatmente, com o consequente cancetamento das Deb6ntures nao integratizadas, a ser
formatizado por meio de aditamento Escritura.

e

i

EmissSo e seus termos e condigoes foram autorizados na Assembteia Geral Extraordindria da
Emissora reatizada em 31 de agosto de 2017, conforme o disposto no artigo 59 da Lei 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ac6es").

A

A fianga prestada peta Fiadora, nos termos da Ct6usula 4.11da Escritura, foi autorizada na Reuni6o
do Consetho de Administraq6o da Fiadora reatizada em 31 de agosto de 2017.

IdentificagSo do Subscritor
Tet.:
(11)3811-4959

Nome:
VERT Cr6ditos Ltda.

E-mait:
fernanda@vert-caoitat. com

Enderego:
Rua Cardeat Arcoverde, 2365

Bairro:

CEP:

Cidade:

UF:

PrunerRos

05407-003

SP

Nacronatrdade:

Data

S5o Pauto
Estado Civil:

Brasileira
Doc. de identidade:

N/A

de Nascimento:

N/A

N/A

Orgao Emissor:

CPF/CNPJ:

N/A

28.038.631 t0001-19

Te[.:
N/A

Representante Legal (se for o caso):

N/A
Doc. de ldentidade:

Org6o Emissor:

CPFi CNPJ:

N/A

N/A

N/A

CSlculo da Subscrig6o
quantrdade de

5ene das ueDentures

Vator NominaI

Deb6ntures subscritas
1.012.500
(um mith6o, doze mil
e quinhentas)

Subscritas

Unit6rio:
RS1.000,00 (mit reais)

1ue2

Vator de
integralizagSo:
lntegralizagSo a ser

reatizada na
periodicidade e
conforme vatores
orevistos da Escritura

t

lntegralizag6o

O Subscritor, neste ato, declara para todos os fins que conhece, esta de acordo e por isso adere a
todas as disposig6es constantes deste Botetim de SubscriEao e da Escritura, firmada, em car6ter
irrevog6vel e irretratAvet, referente Emiss6o.

i

A integratizacio das Deb6ntures ocorrer6 na forma e periodi

na Escritura.

{1 ,/.-\

.
,

){

t

/ trriti* \

/-r^
&H

I li-X

PRST0[

Declaro, para todos os fins, (i) estar
acordo com as condiE6es expressas no
presente Boletim de Subscrigao; (ii) ter
conhecimento integrat, entender, anuir,
aderir e subscrever os termos e condig6es
previstos na Escritura

56o Pauto,

[.]

de

[.]

n

,

!

i

t.-,!

t

.*?.30i
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5

?

5&SF

aro, para todos os
, (i) estar
com as condig6es expressas no presente Botetim
de SubscrigSo; (ii) ter conhecimento integra[,
entender, anuir, aderir e subscrever os termos e
condigdes previstos na Escritura; e (iii) que os
recursos utitizados para a integralizagio das
Debdntures nio sio provenientes, direta ou
indiretamente, de infrag6o penat, nos termos da
Lei no 9.613, de 03 de margo de 1998, conforme
atterada.

de 2017.

S5o Paulo,

IPIMNGA Pnoouros DE PETR6LEo S.A.

[.]

de

[.]

de 2017.

VERT CnEoTos LTDA.

lnformag6es Adicionais

Para informag6es adicionais sobre a presente emiss6o, os interessados deverSo dirigir-se
i Debenturista nos enderegos indicados abaixo:

Emissora e

Emissora:

lprmNcl

PRoDUToS oe

PErn6uo S.A.

Avenida Brigadeiro Luis Ant6nio
CEP 01317-910, 56o Paulo - SP
At.: Sr. Marcetto De Simone
Tet.: (1 11 3177-6163
Fax: (1 1) 3177-6938
E-mait: marcetto@uttra. com. br

,

1343,8o andar

Debenturista:
VERT CnEoTos LTDA.
Rua Cardeal Arcoverde, 2365,
CEP 05407-003, 56o Paulo

-

conjunto24, Pinheiros

SP

At.: Sras. Fernanda Metto / Martha de 56 / Victoria de 56
Tet.: (11) 3385-1800
E-mait: fernanda@vert-capital.com

/

martha@vert-capital.com

/

victoria@vert-capital.com

s
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ANexo Il! - Remr6Rto

DE

DeslNlgAo or RecuRsos

Mooelo or Reur6nlo coNroRme pnrvlsro Nl cr_Ausur_l 3.5.3 DEsrA Escnrrum

Rrur6nlo or

Co,upnovagAo oe DesrtnlqAo oe RecuRsos - 7" EffissAo oe DrsENrunes Srrpres,
NAo CoNvrnslvrls em AgOes, eru 2 (ouas) SErues, ol EspEcre
eurnocnarARtA, coM GlnlNnl
AotctoHat Floruuss6RlA, PARA Cor-oclqAo PRrvlol, oa lplmNca pRoouros oe pernolro S.A.

Periodo:

_ I_

/20_at6

_ /_

tZO

lptRlxcl

Por:
Cargo:

PRoDUTos oe

Prrn6lro S.A.

Por:
Cargo:

(
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h
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ANrxo IV - Rrcrao oe INrEcRlt_lzrgAo ols DesENrunEs
Mo0elo

DE REclBo

or lNtecRlt-tzlgAo CoxroRne

PREVtsro

Nl ClAusul14.5.3 DEsrA EscnlruRl

Rrclao DE lNrrcmllzlgAo DE oeaENrunes DA fa EmrssAo DE DeaExrunrs Strtltres, NAo
2 (oum) SEnres, ol EspEcrr QulnocurARlA, coM GlmNrn AorctoHll
Froeluss6RtA, pARA cor-oclgAo pRvADA, ol lprRlucl pRooutos or prrn6leo s.A.

CoNveRsivrts rm AgOrs, EM

Emissora
lprmNca PRoDUTos oE Pern6uo S.A
a ComissSo de Vatores Mobiti6rios ('CVM"), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Rua Francisco Eug6nio, 329, parte, S5o Crist6v6o, CEP 20.941-900, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Minist6rio da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o no
33.337.122/0001-27, neste ato devidamente representada na forma ae seus -atos societ6rios
arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERJA") sob o NIRE 33.3.OOZIO4O1, na
de emissora das Deb6ntures (abaixo definidas) (,,Emissora,').

Debenturista ou Subscritor

o], neste ato deudamente
devidamente representada na
na forma de seus atos societ6rios arquivados na Junta
[.J,
Comercial do Estado de S5o Pauto sob o NIRE 35.227.032.283, na quatidade de subscritora das
Deb6ntures ("Debenturista" ou "VERT").
Declarag6es

oram integratizadas, nesta data, _
(
)
"lnstrumento Porticular de Escrituro da 7d Emissdo de DebOntures Simples, ndo Conversiveis em
Ag6es, em 2 (duos) Sdries, da Especie Quirografdria, com Garantio Adicionot Fidejussoria, paro
Colocagdo Privada, da lpiranga Produtos de Petroleo 5.A.", cetebrado em 1 de setembro de ZO17
("Deb6ntures lnteqralizadas" e "Escritura',, respectivamente).
A Emissora dectara que recebeu o pagamento referente

is Deb6ntures lntegratizadas, na forma
prevista na ct6usuta 4.6.1 da Escritura de Emissio de Deb6ntures.

A Emissora d5'se por satisfeita para nada mais rectamar, seja a que tituto for,
ptena, gerat, irrevog6vel e irretrat6vet quitagio de todas e quaisquer obrigag6es
Deb6ntures I ntegratizadas.

Sio Paulo,

lprmNcl

_

de

PRoDUToS oe

Pern6leo S.A.

{

,v
\ 4h,
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