PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 7a EMISSÃO DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM
GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO
S.A.

CELEBRADO ENTRE

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.,
na qualidade de Emissora
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.,
na qualidade de Fiadora
e

VERT CRÉDITOS LTDA.,
na qualidade de subscritora das Debêntures
e, na qualidade de intervenientes anuentes:

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
e
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Datado de 10 de outubro de 2017
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PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 7a EMISSÃO DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM
GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO
S.A.
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas,
1.

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., sociedade por ações, sem registro de
companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Francisco Eugênio,
nº 329, parte, São Cristóvão, CEP 20.941-900, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 33.337.122/0001-27,
neste ato devidamente representada na forma de seus atos societários arquivados
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE
33.3.0029040-1,
na
qualidade
de
emissora
das
Debêntures (abaixo
definido) (“Emissora” ou “Ipiranga”);

2.

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta
perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Luís Antônio, 1.343, 9º andar, Bela Vista, CEP 01.317-910, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 33.256.439/0001-39, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº
35.300.109.724, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social
(“Fiadora”);

3.

VERT CRÉDITOS LTDA., sociedade limitada com sede em São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.038.631/0001-19, e com seus atos constitutivos
devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE 28.038.631/0001-19, na qualidade de
subscritora das Debêntures (“VERT Créditos” ou “Debenturista” ou, quando
denominada em conjunto com a Emissora e a Fiadora, “Partes”);

E, na qualidade de intervenientes anuentes:
4.

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, sociedade por ações, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, 7º andar, Pinheiros,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.005.683/0001-09, na qualidade de cessionária dos
Créditos do Agronegócio (abaixo definidos) (“Securitizadora” ou “Cessionária”); e

5.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 2.277, 2º andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88;
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CONSIDERANDO QUE
(i)
foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Emissora, realizada em 31 de
agosto de 2017, cuja ata foi devidamente arquivada perante a JUCERJA, em 05 de
setembro de 2017, sob o nº 00003084029, e publicada na (“AGE”), (a) a celebração do
presente Aditamento, conforme definido abaixo; e (b) a emissão de 1.012.500 (um milhão,
doze mil e quinhentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 (duas) séries,
da 7ª (sétima) emissão, da espécie quirografária, para colocação privada, todas com valor
nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 25 de outubro
de 2017 (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de R$1.012.500.000,00 (um
bilhão, doze milhões e quinhentos mil reais), na Data de Emissão (“Emissão” e
“Debêntures”, respetivamente);
(ii)
em 1 de setembro de 2017, as Partes celebraram o “Instrumento Particular de
Escritura da 7ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 2 (duas)
Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação
Privada, da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.”, devidamente arquivado perante a
JUCERJA em 19 de setembro de 2017, sob o nº ED333002992000 e no 1º Oficial de Registro
de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 12 de setembro
de 2017, sob o nº 3.599.316 e no 6º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 1 de setembro de 2017, sob o nº 1355409
(“Escritura de Emissão”);
(iii)
a Emissão não será objeto de registro perante a CVM ou perante a ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, uma vez que as
Debêntures serão objeto de colocação privada, sem (a) a intermediação de instituições
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários; ou (b) qualquer esforço de
venda perante investidores indeterminados;
(iv)
as Debêntures ainda não foram subscritas e integralizadas, razão pela qual não se
faz necessária a realização da assembleia geral de debenturistas para aprovar as matérias
do presente instrumento;
(v)
a Securitizadora informou à Debenturista e à Emissora que somente adquirirá da
Debenturista, Debêntures em valor e taxa equivalentes à emissão dos CRA, conforme
definido no dia 9 de outubro de 2017, com a conclusão do procedimento de coleta de
intenção de investimento realizado no âmbito da distribuição pública dos CRA;
(vi)
a Debenturista confirmou à Emissora, nesta data, que somente integralizará um
volume de Debêntures em valor e taxa equivalentes à emissão dos CRA, conforme
informado pela Securitizadora, permitindo a Emissora cancelar as Debêntures em excesso
nos termos da Cláusula 4.4.2. da Escritura de Emissão e reduzir a taxa de remuneração das
Debêntures nos termos da Cláusula 4.2.2.1.5. da Escritura de Emissão; e
(vii) nos termos do item (i), alíneas (a), (b) e (o) da AGE, a Emissora deseja aditar a
Escritura de Emissão para: (a) ajustar a taxa de juros das Debêntures; (b) cancelar as
Debêntures que não serão subscritas e integralizadas; e (c) ajustar demais condições
acordadas entre as Partes;
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Vêm celebrar o presente “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da
7ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, da
Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.” (“Aditamento”), que será regido pelas seguintes
cláusulas e condições:
1.

TERMOS DEFINIDOS

1.1. O presente Aditamento é parte de uma operação estruturada, de forma que
as expressões utilizadas neste Aditamento em letra maiúscula e aqui não definidas de
forma diversa, terão o significado a elas atribuído na Escritura de Emissão e, em caso de
omissão no referido instrumento, em consonância com o conceito consagrado pelos usos e
costumes do mercado financeiro e de capitais local. Todos os termos no singular definidos
neste Aditamento deverão ter os mesmos significados quando empregados no plural e viceversa. As expressões “deste instrumento”, “neste instrumento” e “conforme previsto neste
instrumento” e palavras de significado semelhante quando empregadas neste Aditamento,
a não ser que de outra forma exigido pelo contexto, referem-se a este Aditamento como
um todo e não a uma disposição específica deste instrumento. Referências a cláusula,
subcláusula, adendo e anexo estão relacionadas a este Aditamento a não ser que de outra
forma especificado. Todos os termos aqui definidos terão as definições a eles atribuídas
neste instrumento quando utilizados em qualquer certificado ou documento celebrado ou
formalizado de acordo com os termos aqui definidos.
2.

DO ADITAMENTO

2.1. As Partes resolvem alterar a redação das Cláusulas 3.4.1, 3.4.2 e 4.1.2 da
Escritura de Emissão, a fim de refletir o valor total da Emissão de R$944.077.000,00
(novecentos e quarenta e quatro milhões e setenta e sete mil reais) (“Valor Total da
Emissão”) e a quantidade de 944.077 (novecentas e quarenta e quatro mil e setenta e
sete) Debêntures efetivamente colocadas, bem como cancelar um total de
68.423 (sessenta e oito mil, quatrocentas e vinte e três) Debêntures, que não foram objeto
de colocação e, dessa forma, não serão subscritas e integralizadas nos termos da
Cláusula 4.4.2 da Escritura de Emissão, passando as Cláusulas 3.4.1., 3.4.2. e 4.1.2. da
Escritura de Emissão, portanto, a viger com a seguinte redação:
“3.4.1.
Serão emitidas 944.077 (novecentas e quarenta e quatro mil e
setenta e sete) Debêntures, todas com valor nominal unitário de R$1.000,00
(mil reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo), sendo 730.384
(setecentas e trinta mil e trezentas e oitenta e quatro) Debêntures da
Primeira Série e 213.693 (duzentas e treze mil e seiscentas e noventa e
três) Debêntures da Segunda Série.”
“3.4.2. O valor total da Emissão é de R$944.077.000,00 (novecentos e
quarenta e quatro milhões e setenta e sete mil reais), na Data de Emissão
(conforme definida abaixo), observada a cláusula 4.4.2 abaixo.”
“4.1.2. Quantidade de Debêntures. Serão emitidas 944.077 (novecentas e
quarenta e quatro mil e setenta e sete) Debêntures, sendo 730.384
(setecentas e trinta mil e trezentas e oitenta e quatro) Debêntures da
Primeira Série e 213.693 (duzentas e treze mil e seiscentas e noventa e
três) Debêntures da Segunda Série, observada a cláusula 4.4.2 abaixo.”
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2.2. As Partes resolvem, nos termos da Cláusula 4.2.2.1.5. da Escritura de
Emissão, alterar a redação da Cláusula 4.2.2.1 da Escritura de Emissão, exclusivamente
quanto: (a) ao percentual da Taxa DI em relação à Remuneração das Debêntures
efetivamente colocadas; e (b) à redação do percentual “p”, a qual passará a vigorar com a
seguinte redação:
“4.2.2.1. Remuneração das Debêntures da Primeira Série. A partir da
primeira Data de Integralização, as Debêntures da Primeira Série farão jus a
juros remuneratórios, incidentes de forma exponencial e cumulativa pro
rata temporis, por dias úteis decorridos, sobre o Valor Nominal Unitário das
Debêntures da Primeira Série, equivalentes a 95,00% (noventa e cinco por
cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI over extra
grupo - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela
B3 - S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) – segmento CETIP, no Informativo
Diário, disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br),
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, expressa na forma
percentual ao ano (“Taxa DI”), calculada de acordo com a seguinte fórmula
(“Remuneração das Debêntures da Primeira Série”):
(...)

onde:
“k” corresponde ao número de ordem das Taxas DI, sendo 'k' um número
inteiro;
“n” corresponde ao número total de Taxas DI consideradas no Período de
Capitalização, sendo 'n' um número inteiro;
“P” corresponde a 95,00, correspondente ao percentual do DI, informado
com 2 (duas) casas decimais;
(...)”
2.3. As Partes resolvem alterar a redação da Cláusula 4.2.2.2 da Escritura de
Emissão, exclusivamente quanto: (a) ao valor do percentual da taxa interna de retorno do
Tesouro IPCA acrescidos juros semestrais, com vencimento em 2024, reduzida
exponencialmente de remuneração de 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, em
relação à Remuneração das Debêntures da Segunda Série; e (b) à redação da “taxa”, a qual
passará a vigorar da seguinte forma:
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“4.2.2.2.
Remuneração das Debêntures da Segunda Série. A partir da
primeira Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série, as
Debêntures da Segunda Série farão jus a juros remuneratórios, incidentes
sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série,
correspondentes a 4,3358 (quatro inteiros e três mil, trezentos e cinquenta
e oito décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa
pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, de acordo com a seguinte
fórmula (“Remuneração das Debêntures da Segunda Série” ou, quando
denominada em conjunto com a Remuneração das Debêntures da Primeira
Série, “Remuneração”):
(...)

Onde:
“taxa = 4,3358 (quatro inteiros e três mil, trezentos e cinquenta e oito
décimos de milésimos), taxa de juros fixa, na forma nominal, informada
com 4 (quatro) casas decimais;
(...)”
3.

DO REGISTRO DO ADITAMENTO

3.1. O presente Aditamento será averbado nos mesmos registros da Escritura na
JUCERJA, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 62 da Lei das Sociedades por Ações e nos
competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, na forma prevista nos artigos
129 e 130 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, conforme alterada, no prazo de 10
(dez) dias corridos após a assinatura deste Aditamento.
3.2. A Emissora se compromete a enviar à Debenturista e ao Agente Fiduciário
dos CRA 1 (uma) via original deste Aditamento averbado nos competentes Cartórios de
Registro de Títulos e Documentos, bem como 1 (uma) cópia eletrônica (PDF) deste
Aditamento contendo o comprovante do averbamento na JUCERJA, no prazo de 2 (dois)
Dias Úteis após a obtenção dos respectivos averbamentos.
4.

DA RATIFICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO

4.1. Todos os termos e condições da Escritura de Emissão que não tenham sido
expressamente alterados pelo presente Aditamento são neste ato ratificados e
permanecem em pleno vigor e efeito.
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5.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes deste
Aditamento. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de
qualquer direito ou faculdade que caiba à Debenturista em razão de qualquer
inadimplemento da Emissora prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será
interpretado como renúncia ao mesmo, nem constituirá novação ou precedente no tocante
a qualquer outro inadimplemento ou atraso.
5.2. O presente Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável,
obrigando as Partes por si e seus sucessores.
5.3. Caso qualquer das disposições aprovadas neste Aditamento venha a ser
julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas
por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituírem a disposição
afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.
5.4. As Partes declaram, mútua e expressamente, que o presente Aditamento foi
celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boa-fé, por livre, consciente e
firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade.
5.5. O presente Aditamento e as Debêntures constituem títulos executivos
extrajudiciais nos termos do artigo 784 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, conforme
alterada (“Código de Processo Civil”), reconhecendo as partes, desde já, que
independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos
termos deste Aditamento comportam execução específica, submetendo-se às disposições
dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar
o vencimento antecipado das Debêntures nos termos deste Aditamento.
5.6. Os prazos estabelecidos no presente Aditamento serão computados de
acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo
e incluído o do vencimento.
6.

DA LEI E DO FORO
6.1.

Este Aditamento reger-se-á pelas leis brasileiras.

6.2. Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Aditamento, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Aditamento, em 7
(sete) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 10 de outubro de 2017.
[Restante da página intencionalmente deixado em branco]
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