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tNsrRumeNro
AqOEs, EM 2 (DUAS) SEnrrs, DA EspEcrE QurnocnarARrA, coM GlnaNrn
PARA CoLocACAo PRTVADA, DA IPTRANGA PRoouros DE PETR6LEo S.A.

EM

Aorctoxll Ftoeluss6Rn,

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo quatificadas,

1.

PRoouros DE Pern6lro S.A., sociedade por aE6es, sem registro de
companhia aberta perante a Comissio de Vatores Mobiti6rios ("CVM"), com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Francisco Eug6nio, 329,
parte, Sio Cristovio, CEP 20.941-900, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica do Ministtirio da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n" 33.337.17210001-27, neste
ato devidamente representada na forma de seus atos societirios arquivados na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERJA") sob o NIRE 33.3.00290401, na qualidade de emissora das Deb6ntures (abaixo definido) ("EEj!sorA" ou
"lpiranqa");

2.

UlrRaplR Plnrrcrelq0Es S.A., sociedade por ag6es com registro de companhia aberta
perante a CVM, com sede na Cidade de 56o Pauto, Estado de 56o Paulo, na Avenida
Brigadeiro Luis Ant6nio, 1.343, 9o andar, Beta Vista, CEP 01 .317-910, inscrita no
CNPJ/MF sob o n" 33.256.439/0001-39, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados na Junta Comerciat do Estado de Sio Paulo ("JUCESP") sob o NIRE no
35.300.109.724, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social
("Fiadora");

3.

VERT ComplHxn SecuRrrzaooRl, sociedade por aE6es, com sede na cidade de 56o
Pauto, Estado de 56o Pauto, na Rua Cardeal Arcoverde, 2365,7o andar, Pinheiros,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 25.005.683/0001-09, na quatidade de subscritora das
Deb6ntures ("Securitizadora" ou "Dsbgnluri$A" ou, quando denominada em
conjunto com a Emissora e a Fiadora, ".P.ar!es,");

lptnlxcl

CoxsroenaxDo euE

(i)

A lpiranga tem por objeto social atividades inseridas na cadeia do
agroneg6cio, principatmente retacionadas aquisiqio de etanol diretamente de produtores
rurais, para utitizagio nas atividades desenvolvidas peta propria Emissora nos termos do
item 3.1 abaixo;

i

(ii)

No imbito de suas atividades, a lpiranga tem interesse em emitir deb6ntures
simptes, nio conversiveis em aq6es, em 2 (duas) series, da 8u (oitava) emissao, da esp6cie
quirograf6ria, para cotocag6o privada, nos termos desta Escritura (conforme definido
abaixo), a serem subscritas e integratizadas de forma privada pela Debenturista
(respectivamente, "Emissao" e "Deb6ntures", sendo as Deb6ntures da 1" (primeira) s6rie
doravante denominadas "Deb6ntures da Primeira Serie" e as Deb6ntures da 2u (segunda)
serie doravante denominadas

"@");

(iii)

Os recursos

a serem captados, por meio das Deb6ntures, deverio ser

utitizados exctusivamente para as atividades da Emissora relacionadas ao agroneg6cio,
conforme destinaqio de recursos prevista na ct6usuta 3.5 abaixo;
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(iv)

Ap6s a subscrigao da totalidade das Deb6ntures peta Debenturista, a
Debenturista ser6 a 0nica titutar das Deb6ntures, passando a ser credora de todas as
obrigaq6es, principais e acess6rias, devidas pela Emissora no ambito das Deb6ntures, as
quais representam direitos credit6rios do agroneg6cio nos termos do 51o, do artigo 23, da
Lei no 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada ("Lei 11.076"), nos termos
desta Escritura ("Cr6ditos do Aqronee6cio");

(v) A Ouvrrm Tnusr DrsrilsurooRA DE TiTULos E VALoRES MosrLrAntos S.A.,
instituiEio financeira autorizada a exercer as fung6es de agente fiduci6rio pelo Banco
Central do Brasil, com domicilio na cidade de Sio Paulo, Estado de 56o Paulo, na Rua
Joaquim Floriano, 1 .052, 13o andar, ltaim Bibi, lnscrita no CNPJ/MF sob o no
36.113.87610004-34 ("Aeente Fiduci6rio dos CM"), a ser contratado por meio do Termo de
Securitizagio (conforme abaixo definido), acompanhar6 a destinag6o dos recursos captados
com a presente Emiss6o, nos termos da cl6usuta 3.5 abaixo.

(vi) A emissao das DebAntures insere-se no contexto de uma operaqio de
securitizagio de recebfveis do agronegocio que resultar6 na emissio dos Certificados de
Recebiveis do Agroneg6cio da 1^ e 2u S6ries da 20u Emissio da VERT Companhia
Securitizadora (respectivamente, "CR;|D[" e "CRA IPCA" ou, quando denominados em
conjunto, "CRA"), aos quais os Cr6ditos do Agroneg6cio serio vinculados como lastro, na
forma prevista no "Termo de SecuritizaEdo de Direitos Creditorios do Agronegocio pora
Emissdo de Certificodos de Recebiveis do Agronegocio da 1a e 2a Sdries da 20a Emissdo da
VERT Companhia Securitizodora Lastreados em Crdditos do Agronegocio Devidos pelo
lpiranga Produtos de Petroleo 5.A.", a ser firmado entre a Securitizadora e o Agente
Fiduci6riodoscRA(respectivamente,..,,e..Termode

Securitizacio"), de modo que as Deb6ntures da Primeira 56rie ficarSo vincutadas
exctusivamente aos CRA Dl e seu respectivo patrim6nio separado ("Patrim6nio Separado do
CRA Dl"), e as Deb6ntures da Segunda S6rie ficario vinculadas exctusivamente aos CM
IPCA e seu respectivo patrim6nio separado ("Patrim6nio Separado dos CRA IPCA" e, em
conjunto com o Patrim6nio Separado dos CM Dl, "Patrim6nios Separados dos CRA", oU
individual e indistintamente, "Patrim6nio Separado dos CRA");

(vii)

A Debenturista utitizar6 a totatidade dos Creditos do Agroneg6cio e
Securitizadora, nos termos do artigo 23 da Lei 11.076, como lastro para emissio dos CRA; e
(viii) Os CRA serSo distribuidos por meio de oferta p0btica de distribuigio em
regime de garantia firme de colocagio, nos termos da lnstruEao da CVM no 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme atterada ("ofu1!a" e "!E!ru.Eig-.]Ey^^_4,99,") e serio destinados
a investidores quatificados, conforme definidos no artigo 9o B e 9' C da lnstrugio CVM no
539, de 13 de novembro de 2013, conforme atterada, futuros titutares dos CRA ("Titutares
Certificados de Recebiveis do Agronegocio, sob o Regime de Garantia Firme de ColocaEdo,
Emissdo da VERT Companhio Securitizodoro Lastreados em
Crdditos do Agronegocio Devidos pela lpiranga Produtos de Petroleo 5.A.", a ser cetebrado
entre a Securitizadora e o Blxco BRaoesco BBI S.A., instituiqio financeira integrante do
no
sistema de distribuiqio de vatores mobiti6rios, inscrita no CNPJ/MF sob
06.271.46410103-43, na qualidade de Coordenador Lider da Oferta, a Emissora e a Fiadora,
no Ambito da Oferta ("Contrato de Distribuicio");
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V6m cetebrar o presente "/nstrumento Particular de Escritura da 8a Emissdo de Deb?ntures
Sfmples, ndo Conversiveis em AEOes, em 2 (duos) Sdries, da Espdcie Quirografdria, com
Garontia Adicionol Fidejussorio, paro ColocaEdo Privado, da lpirango Produtos de Petroleo
5.A. ("Escritura" e, em conjunto com o Termo de Securitizagao, os "Documentos da

"

gpgra.Eis"), observadas as c[6usulas, condiq6es e caracteristicas abaixo:

1.

AuronrzleAo

1.1. A Emissio 6 realizada e a presente Escritura 6 cetebrada com base nas
detiberaE6es tomadas pela Assembleia Gera[ Extraordin6ria da Emissora, realizada em 7 de
novembro de 2018 ("AGE"), por meio da qual se aprovou a presente Emissao, incluindo
seus termos e condiq6es, conforme o disposto no artigo 59 da Lei 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ac6es").

1.2. A prestagio da Fianqa (conforme definida abaixo), peta Fiadora, foi
autorizada em Reuniao do Consetho de Administraqio da Fiadora, reatizada em 7 de
novembro de 2018 ("RCA da Fiadora" e, em conjunto com a AGE, "Detiberacoes
Societ6rias").

2.

REeursrros DA EMrssAo

A Emissio ser6 feita com observincia dos seguintes requisitos:

2.1.

Arquivamento e Pubticagao das Detiberac6es Societ6rias
2.1,1. O arquivamento da ata da AGE ser6 realizado 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 Agoes. A ata da AGE ser6 pubticada no jornal "Monitor Mercantit" e no
Di6rio Oficiat do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto no artigo 62, l, da Lei
das Sociedades por Agoes e a ata da RCA da Fiadora serA pubticada no jornal "Vator
Econ6mico" e no Di6rio Oficiat do Estado de Sao Pauto, em consonAncia com o mesmo
dispositivo.
2,1.2, Os atos societdrios da Emissora e da Fiadora que eventualmente
venham a ser reatizados no dmbito da presente Emissio, ap6s o registro desta Escritura,
serao iguatmente arquivados na JUCERJA e JUCESP, pubticados, respectivamente, pela
Emissora e/ou Fiadora, conforme aptic6vet, no jornal "Monitor Mercantil" e no Di6rio
Oficiat do Estado do Rio de Janeiro e, respectivamente no jornal "Valor Econ6mico" e no
Di6rio Oficiat do Estado de Sio Pauto, conforme legistagio em vigor.

i

2.1.1. A Emissora compromete-se a enviar Debenturista, ou a quem vier
suced6-[a na quatidade de titular das Deb6ntures, e ao Custodiante (abaixo definido), 'l
(uma) copia 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 condigao
essenciaI para a integralizag6o das Deb6ntures.
2.1.2. A Fiadora, por sua vez, compromete-se a enviar ir Debenturista, ou a
quem vier suced6-ta na quatidade de titutar das Deb6ntures, 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 condiqao essencia[ para a integratizagio das Deb6ntures.
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2.2.

Arquivamento da Escritura

2.7.1.

A

presente Escritura

e seus aditamentos serao arquivados na

JUCERJA, de acordo com o disposto no artigo 62,

ll e par6grafo

3o, da Lei das Sociedades

por Aq6es.

2.2.2. A presente Escritura e seus aditamentos serSo arquivados nos
competentes Cart6rios de Registro de Titulos e Documentos, na forma prevista nos artigos
179 e 130 da Lei n. o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, conforme alterada.
2.2.3. A Emissora se compromete a enviar i Debenturista e ao Custodiante 'l
(uma) via original desta Escritura e eventuais aditamentos, devidamente registrada e
averbada nos competentes Cart6rios de Registro de Titutos e Documentos, bem como 1
(uma) copia etetr6nica (PDF) desta Escritura contendo o comprovante de arquivamento na
JUCERJA, sendo certo que referidos registro e arquivamento da presente Escritura serao
condig6es essenciais para a integratizaEio das Deb6ntures.

2.3.

Reeistro para Distribuigio. Neeociaeio, Custodia Etetr6nica e Liquidacao

2.3.1. As Deb6ntures nio serao registradas para distribuiqio no mercado
prim6rio, negociagao no mercado secund6rio, cust6dia etetr6nica ou [iquidaqao em
quatquer mercado organizado.

2.4.

lnexiqibilidade de Reeistro na CVM e na Associacio Brasiteira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA")

2.4.1. A Emissio nao ser6 objeto de registro perante a CVM ou perante a
ANBIMA, uma vez que as Deb6ntures ser6o objeto de cotocagao privada, sem (a) a
intermediagao de instituiq6es integrantes do sistema de distribuigSo de vatores mobiti6rios;
ou (b) quatquer esforqo de venda perante investidores.

3.

ClucrenisrcAs

3.1.

DA EmrssAo

Obieto Socia[ da Emissora

3.1.1. Emissora tem por objeto sociat, nos termos do art. 3o de seu Estatuto
execuElo de operag6es de prospecqao, exploragio, avatiaqao,
desenvolvimento e produgio de petr6teo, g6s natural, condensado e outros
hidrocarbonetos, inctuindo trabalhos e atividades de geotogia, geofisica, perfuragao
estratigrifica e de pogos, recotha de testemunhos e de amostras de petroteo e g6s naturat,
diagrafias dos pogos e teste de formaqio e produEao; (b) a construgio e operaqao de
oteodutos, gasodutos e potidutos para transporte de petroteo, gds natural ou de outros
hidrocarbonetos e produtos derivados dos mesmos, bem como unidades de tratamento,
processamento e estocagem de petroteo ou g6s naturat; (c) a importagio, exportaqio,
armazenamento, beneficiamento de venda e distribuiE6o de produtos de petroteo, g6s
naturat, seus derivados e outros hidrocarbonetos permitidos por [ei e demais produtos
conexos e afins inctusive pneum6ticos, baterias e acess6rios automobilisticos, como
tamb6m os
os respectivos equipamentos, instataq6es, aparethos e m6quinas do ramo em
preparo, mistura,
gerat, seja de origem nacional ou estrangeira; (d) a

Social:

(a) a
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embalagem, importagio, exportagio, instatagio e comerciatizagio de materiais, produtos
e equipamentos retacionados com a ind0stria do petroteo, a distribuiqio e com6rcio de
equipamentos e mercadorias, inclusive acess6rios e peEas para ind[rstria de veicutos
automotivos, graxas, solventes, lubrificantes, aditivos, produtos petroquimicos, bem como
quaisquer outras atividades retacionadas com a industria do petroleo; (e) a prestagio a
terceiros de serviqos t6cnicos, retacionados com as especialidades 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 relacionados com os objetivos
principais da empresa; (h) a ind[rstria, o com6rcio, a distribuigio de produtos atimentares
e artigos diversos, com a exploraEio de estabelecimentos comerciais destinados a
funcionar como lojas de conveni6ncia, minimercados, lanchonetes, fost food, bem como a
venda ou locaqio de aparelhos eletr6nicos e fotogrdficos em geral, filmes, cassetes, discos
e a prestagSo de servigos e/ou venda de mercadorias correlatas, podendo as operag6es ser
cedidas a terceiros; (i) a prestagio de servigos de consultoria e de assist6ncia t6cnica,
administrativa, comercial e de marketing, a tavagem, a tubrificaqio em geral e a
reparagio e veicutos, inclusive sob a forma contratual de franquia e, em geral, quatquer
atividade comerciat de intermediaqio de neg6cios ou serviqos permitidos em tei; (j) o
incremento de exportagio, por conta pr6pria ou de terceiros, de produtos industriais
brasileiros de quatquer natureza e todas as outras atividades requeridas para tal
incremento de exportaEio, inclusive compra e venda de cimbio para operag6es de
importaqio e exportagSo e outras; (k) a operaqio e manutenqio de usinas termel6tricas,
transformagio de g6s, produgio e suprimento de energia el6trica, bem como participagio
de empreendimentos nas atividades referidas; (t) o exercicio de outras atividades ligadas
ou conexas is constantes dos itens anteriores, inctusive a participaEio como s6cia ou
acionista em outras sociedades, simples ou empres6rias e empreendimento comerciais
industriais ou de serviEos de quatquer natureza, no Brasil ou no exterior, desde que, se
necess6rio, seja obtida autorizaqio governamentat; (m) a constituiqio e participaEio em
cons6rcios para execuEio das atividades ligadas ou conexas is constantes do seu objeto,
descritas nesta cl6usuta; (n) a importaE6o e exportagio, no atacado, de produtos e
mercadorias, neles incluidas todas as commodities, inclusive petr6teo cru, derivados de
petr6leo, sotventes, asfaltos, 6lcool etilico (etanol combustivel), produtos qufmicos e

e

a

(o) prestaqio de serviqos
petroquimicos, [ubrificantes, etanol, entre outros;
necess6rios consecugio do seu objeto socia[, inctusive a legatizaqio de documentos para
a importaqio e exportaqio dos produtos citados no item (o).

i

3.2.

N0mero da Emissio

3,2.1.

3.3.

Esta 6 a 8" (oitava) emissio de deb6ntures da Emissora.

N0mero de S6ries

3.3.1. A Emissio ser6 reatizada em 2 (duas) series.

3.4.

Valor Total da Emissio e Quantidade de Deb6ntures

3.4.1. Serio emitidas 900.000 (novecentas mit) Deb6ntures, todas com vator
nominal unit6rio de R51.000,00 (mi[ reais), na Data de Emissio (conforme definido abaixo),

as quais ser6o alocadas nas respectivas S6ries conforme demanda da Debenturista,
observada a ct6usuta 4.4.2 abaixo.

3.4.2. O vator total da Emissio e de R5900.000.
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de reais), na Data de Emissao (conforme definida abaixo), observada a ctdusula 4.4.2
abaixo ("Valor Total da Emissio").

3.5.

Destinacao dos Recursos

3.5.1. Os recursos advindos desta Emissio serao destinados integra[ e
exctusivamente as atividades no agronegocio da Emissora, no imbito da aquisiqao de
etano[ diretamente de produtores rurais, caracterizando-se como direitos creditorios do
agroneg6cio nos termos do artigo 3o, SS 1o e 2o da lnstrugao CVM No 600, de 1o de agosto de
2018 ("lnstrueao CVM 600") e do artigo 23, S 1o da Lei 11.076, substanciatmente conforme
cronograma indicativo, descrito no Anexo V desta Escritura.

3.5.2. Para assegurar que os respectivos fornecedores do etano[ a ser
adquirido peta Emissora com os recursos decorrentes das Deb6ntures sio quatificados como
produtores rurais, nos termos da lnstrugio Normativa da Receita Federal do BrasiI no 971,
de 13 de novembro de 2009 e do artigo 23, da Lei 11.076, a Emissora certifica por meio
desta Escritura: (i) a condiqao de produtor rurat de todos os fornecedores de etanol que
atuarao no Ambito da destinagio dos Recursos, cuja retaqio exaustiva se encontra anexa
presente Escritura (Anexo V) ("Fornecedores"); e (ii) que a condigio de produtor rura[ dos
Fornecedores se d6 em funqao da produqao do etanol a ser adquirido peta Emissora, no
dmbito da Oferta, o que se corrobora peta atividade prim6ria indicada no comprovante de
inscrigao dos Fornecedores no CNPJ/MF, representada peto CNAE (Ctassificagio Nacional
de Atividades Econ6micas) no 19.31-4-00 (fabricaqio de etanot /6tcoot).

i

3.5.3. Os recursos captados por meio da presente Emissio deverao seguir a
prevista
na ct6usuta 3.5.1 acima, ate a data de vencimento dos CRA, a ser
destinagio
definida no Termo de Securitizaqao.

3.5.4. A Emissora dever6 prestar contas ao Agente Fiduci6rio dos CRA, da
destinaqio de recursos e seu status descrita na ct6usula 3.5.1 acima, na seguinte
periodicidade: (i) a cada 6 (seis) meses a contar da primeira data de integratizagao dos
CRA, conforme definida abaixo exclusivamente por meio do relat6rio, na forma do
Anexo lll a esta Escritura e reatizados no semestre imediatamente anterior ou at6 a
atocaqio total do Vator Tota[ da Emissao; (ii) em caso de vencimento (ordin6rio ou
antecipado) das Deb6ntures ou nos casos de resgate previstos na ct6usula 4.7 desta
Escritura; e (iii) sempre que soticitado por escrito por Autoridades (abaixo definido), peta
Debenturista ou peto Agente Fiduci6rio dos CRA, para fins de atendimento a Normas
(abaixo definido) e exig6ncias de orgaos regutadores e fiscalizadores, em: (a) at6 30
(trinta) dias do recebimento da soticitagdo, c6pia das notas fiscais ou demais documentos
comprobatorios que jutgar necess6rio para comprovagao da utitizagao dos recursos objeto
do relat6rio descrito no item "i" acima; ou (b) prazo menor, se assim soticitado por
quatquer Autoridade, peta Emissora ou determinado por Norma.

3.5.4.1. Compreende-se por "Autoridade": qualquer pessoa
naturat, pessoa juridica (de direito pfbtico ou privado), entidade ou 6rgao ("Pessoa"):
(i)

vinculada(o), direta ou indiretamente, no Brasil, ao Poder P0blico,
incluindo, sem [imitaEao, entes representantes dos Poderes Judicidrio,
Legislativo e/ou Executivo, entidades da administragio pubtica direta
ou indireta, autarquias e outras Pessoas de direito pfblico, e/ou
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que administre ou esteja vincutada(o) a mercados regutamentados de
vatores mobili6rios, entidades autorreguladoras e outras Pessoas com
poder normativo, fiscalizador e/ou punitivo, no Brasi[.

3.5,4.2.

Compreende-se por "Norma": quatquer [ei, decreto,
medida provis6ria, regutamento, norma administrativa, oficio, carta, resotugao, instruEao,
circutar e/ou quatquer tipo de determinaqao, na forma de quatquer outro instrumento ou
regulamentagao, de orgaos ou entidades governamentais, autarquias, tribunais ou qualquer
outra Autoridade, que crie direitos e/ou obrigaqoes que vincute as Partes.

3.5.5. O Agente Fiduci6rio dos CRA dever6 verificar, ao longo do prazo de
duragio dos CRA, o efetivo direcionamento de todos os recursos obtidos por meio da
presente Emissio, a partir dos documentos fornecidos nos termos da ctlusula 3.5.4 acima.

3.5.6. Uma vez atingido o valor da destinaqao dos recursos das Deb6ntures,
que ser6 verificado peta Debenturista e confirmado pelo Agente Fiduci6rio dos CRA, nos
termos da cldusuta 3.5.'l e observados os crit6rios constantes do Anexo lll peto Agente
Fiduci6rio dos CRA, a esta Escritura, a Emissora ficar6 desobrigada com retaEio is
comprovaqoes de que trata a ctAusuta 3.5.4 acima, exceto se em razao de determinaqio de
Autoridades ou atendimento a Normas for necess6ria qualquer comprovagao adicionat.
3.5.7. A V6nrx DrsrnrgurooRA DE Tirulos E VALoRES MosrLrAnros LrDA.,
instituiqio financeira, com sede na cidade de Sao Pauto, estado de Sio Pauto, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima,2777, conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no
22.610.500/0001-88 ("Custodiante"), devera reatizar a guarda e custodia da via fisica de
todos os documentos comprobat6rios da destinagio dos recursos acima descritos, os quais
deverdo ser mantidos em [oca[ seguro, sob as penas previstas na legistaEao aptic6vet, nos
termos do artigo 677 do Codigo Civit.

3.5.8.

Sem prejuizo do seu dever de ditig6ncia, o Agente Fiduci6rio dos CRA

assumi16
documentos originais ou copias autenticadas de documentos
eventuatmente encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido, nao foram
objeto de fraude ou adutteraqao, nao cabendo ao Agente Fiducidrio dos CRA a
responsabilidade por verificar a vatidade, quatidade, veracidade ou completude das
informag6es tecnicas e financeiras dos eventuais documentos enviados, objeto da
destinagao dos recursos, ou ainda quatquer outro documento que [he seja enviado com o
fim de comptementar, esctarecer, retificar ou ratificar as informag6es do que for

que os

mencionado na destinag6o dos recursos.

3.6.

Titularidade, Cessao e Transfer6ncia das Deb6ntures

3.6.1. Nos termos da ct6usula 4.1.7 abaixo, as Deb6ntures ser6o totatmente
subscritas peta Debenturista.
3.6.2. Ap6s a subscriqao das Deb6ntures a que se refere a c[6usuta 3.6.1
acima, a Debenturista poder6 promover a transfer6ncia, a quatquer tituto, parcial ou
totatidade das Deb6ntures de sua titutaridade, ou dos creditos detas decorrentes,
observado que, enquanto as Deb6ntures estiverem vinculadas aos respectivos Patrim6nios
Separados dos CRA, tal transfer6ncia poder6 ocorrer de forma parcia[ ou integrat, apenas
nas seguintes hipoteses: (a) tiquidagSo do Patrim6nio Separado dos CRA; ou (b) dectaragio
de vencimento antecipado das Deb6ntures, e mediante
I de Titulares de
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3.6.3. No imbito de quatquer transfer6ncia de Deb6ntures e desde que os
requisitos estabetecidos na c[6usuta 3.6.7, 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 Oteis a contar da ci6ncia da respectiva transfer6ncia.
3.6.4. Para fins de comprovagio do cumprimento da obrigagao descrita

na
da Securitizadora em razao da subscrigio a que se

i

ct6usuta 3.6.3 acima, quanto inscriqio
refere a ct6usuta 3.6.1 acima, a Emissora dever6, dentro do prazo de 3 (tr6s) Dias Uteis a
contar da respectiva subscriqio, apresentar Securitizadora e ao Agente Fiducidrio dos
CRA copia do Livro de Registro das Deb6ntures, QU€ comprove a inscriqSo do seu nome
como titular da totalidade das Debdntures.

i

3.6.5. Caso as Deb6ntures sejam transferidas peta Securitizadora a outros

titutares,observadasasdisposiqoesdac[6usu[a3.6.2,otermo..@,,designar5
todos os novos titutares de Deb6ntures, os quais serao titutares de todos os direitos,
poderes, facutdades, prerrogativas e pretens6es previstas, em [ei ou contrato, em favor
dos titutares das Deb6ntures.

3.6.6. As decis6es da Securitizadora no dmbito desta Escritura, enquanto
titutar de Deb6ntures, deverio observar o disposto no Termo de SecuritizaEdo e o que vier
a ser deliberado petos Titutares de CRA.

3.6.7. Para todos os fins de direito, a titutaridade das Deb6ntures

ser6

comprovada peto Livro de Registro de Deb6ntures.

3.7.

Vinculacio aos CRA

3.7. 1 . As Deb6ntures ser6o vincutadas aos CRA, a serem emitidos e
distribuidos por meio da Oferta, nos termos da lnstruqio CVM 400 e da lnstruqio CVM 600,
sendo (i) as Deb6ntures da Primeira Serie vinculadas exctusivamente aos CRA Dl e ao
Patrim6nio Separado do CRA DI, e (ii) as Deb6ntures da Segunda Serie vincutadas
exclusivamente aos CRA IPCA e ao Patrim6nio Separado dos CRA IPCA.

3.7.2. Em vista da vinculaqio mencionada acima, a Emissora tem ci6ncia e
concorda que, uma vez ocorrida a subscriqSo das Deb6ntures prevista na ct6usula 3.6.1
acima, em raz6o do regime fiduciirio a ser instituido pela Securitizadora, na forma do
artigo 9o da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme atterada ("Lei 9.514"),
todos e quaisquer recursos devidos Securitizadora, em decorrAncia de sua titutaridade
das Deb6ntures, estar6o expressamente vincutados aos pagamentos a serem reatizados aos
Titutares de CRA.

i

3.7.3. Por forga da vincutaqio das Deb6ntures aos CRA das respectivas
s6ries, fica desde j6 estabetecido que a Securitizadora, na forma a ser estabetecida no
Termo de Securitizaqao, deve16 manifestar-se, em qualquer Assembteia Geral de
Debenturistas convocada para deliberar sobre quaisquer assuntos retativos irs Deb6ntures,
conforme orientagdo deliberada pelos Titulares de CM, apos a reatizagSo de uma
Assembleia Geral de Titutares de CRA.

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

4.

ClucrrnisrcAs

4.1.

a solicitar, para fins de comprovagSo de

DAs DrsEHrunes

CaracterfsticasB6sicas

4.1.1. Valor Nomina[ Unit6rio. O vator nominal unit6rio das Deb6ntures, na
Data de Emissio (conforme definido abaixo), ser6 de RS1.000,00 (miI reais) ("Valor
Nominal Unit6rio").
4.1.2. Quantidade de Deb6ntures. Serio emitidas 900.000 (novecentas mit)
Deb6ntures, sendo que a quantidade de Deb6ntures a ser alocada em cada S6rie seri
definida com base na demanda da Debenturista, observada a cl6usuta 4.4.2 abaixo.
4.1.3. Data de Emiss6o. Para todos os efeitos,
Deb6ntures ser6 15 de dezembro de 2018 ("Data de Emissio").
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 Serie
ser6 em 15 de dezembro de 2023 ("Data de Vencimento da Primeira Serie"), ressatvadas as
hip6teses de vencimento antecipado das Deb6ntures, Oferta de Resgate Antecipado e
Resgate Antecipado Facuttativo, nos termos desta Escritura.

4.1.4.2.

A data de vencimento das Deb6ntures da Segunda Serie
sera em 15 de dezembro de 2025 ("Data de Vencimento da Sequnda Serie" ou, quando
denominada em conjunto com a Data de Vencimento da Primeira 56rie, "Da!1g!e
Vencimento"), ressalvadas 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 ser6o emitidas
nominativa, nlo havendo emissao de certificados representativos de deb6ntures.

na forma

4.1.6. Cotocacao. As Deb6ntures ser6o objeto de colocaqao privada, sem
intermediagio de instituiqOes integrantes do sistema de distribuiqio de vatores mobiti6rios
e/ou quatquer esforgo de venda perante investidores.
4.1.7. Subscriqao. As Deb6ntures ser6o subscritas peta Debenturista por
meio da assinatura de botetim de subscrigio, conforme modeto constante no Anexo ll
("Botetim de Subscricao"), com o consequente registro no Livro de Registro de Deb6ntures,
conforme cl6usuta 3.8 acima.

4.1.8. Conversibilidade. As Deb6ntures nio serao conversiveis em aq6es da
Emissora.
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4.1.9. Esp6cie. As Deb6ntures serao da esp6cie quirografAria, sem garantia,
ou seja, as Deb6ntures nao conferirao quatquer privit6gio especiat ou geral a seus titulares,
bem como n6o ser6 segregado nenhum dos bens da Emissora em particular para garantia da
Debenturista em caso de necessidade de execuqio judicial ou extrajudicia[ das obrigag6es
da Emissora decorrentes das Deb6ntures.

4.1.1O. Forma e Comprovaeao de Titularidade. As Deb6ntures serao
emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissio de cautelas ou certificados,
sendo que, para todos os fins de direito, a titutaridade das Deb6ntures ser6 comprovada
peto registro no Livro de Registro de Deb6ntures.

4.2. Atuatizacao do Vator Nominal Unit6rio e Remuneracao das Deb6ntures
4.2,1, Atualizacio. O Valor Nominal Unit6rio das Deb6ntures da Primeira
Serie n6o se16 atuatizado monetariamente.

4.2.1.1.

O Vator Nominal Unit6rio das Deb6ntures da Segunda
Serie ser6 atuatizado, a partir da primeira Data de lntegratizaqao, pela variagio do lndice
Nacional de PreEos ao Consumidor Amplo, catcutado e divutgado pelo lnstituto Brasiteiro de
Estatistica ("lPCA"), conforme f6rmula abaixo prevista ("Atuatizac6o
Geografia
Monet6ria Seeunda 56rie") :

e

VNo=Y1t1"''
Onde:

"VNa" = Vator Nomina[ Unit6rio atualizado, catcutado com 8 (oito) casas decimais,
sem arredondamento ("Vator Nomina[ Atuatizado das Deb6ntures da Sequnda
S6rie");

"VNe" = Vator Nominal Unitdrio, ap6s atuatizaqao, incorporaqao de juros ou ap6s
cada amortizaqio, se houver, referenciados d primeira Data de lntegratizagao,
calculados/informados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

- Fator da variagao acumutada

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

"C"

c=rr

[t_*rl-]
Onde:

"k" = n0mero de ordem de Nlr, variando de 1 at6 n;

"n" = n0mero total de n0meros indices

considerados na atuatizaEio, sendo "n" um

nimero inteiro;
"Nlk" - valor do nfmero-fndice do IPCA do m6s
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a atualizaqio seja em data anterior ou na pr6pria data de aniverserio mensa[ ap6s
a data de aniversdrio respectiva, o "Nlr" corr€sponderA ao valor do n0mero-indice do
IPCA do m6s de atuatizagio;
"Nlk.r" = vator do nimero-indice do IPCA do m6s anterior ao m6s "k";

"dup" = n0mero de Dias Uteis entre a primeira Data de lntegratizagio ou a 0ttima
data de anivers6rio mensal dos CRA e a data de c6[cuto, [imitado ao n0mero total
de Dias Uteis de vig6ncia do n[mero-indice do IPCA, sendo "dup" um n0mero
inteiro; e

"dut" = nimero de Dias Uteis contidos entre a ultima e pr6xima data

de

anivers6rio, sendo "dut" um n0mero inteiro.
Sendo que:

.
o

o nrimero-indice do IPCA dever6 ser utitizado considerando-se id6ntico numero
de casas decimais daquete divulgado peto IBGE;

a apticaqao do IPCA incidird no menor periodo permitido pela [egistagdo em
vigor;

.

.

considera-se como "data de anivers6rio" todo dia 15 (quinze) de cada m6s, e
caso referida data n6o seja Dia Otit, ou nao exista, o primeiro Dia Utit
subsequente. Considera-se como m6s de atuatizagSo, o periodo mensal
compreendido entre duas datas de anivers6rios consecutivas;
Caso a atuatizagio se d6 entre a "data de anivers6rio" e a data de divutgagdo
do novo n0mero-indice do IPCA para o m6s de c6tculo, dever6 ser utitizado o
0ttimo n0mero-indice conhecido. Ap6s a data de divulgaqio este novo
n[rmero-fndice dever6 ser apticado entre a 0ttima data de aniversdrio e a data
de c6tcuto;
,I,P

.
o

o fator resuttante da express^"( -!-!r
'
l. NI*.
decimais, sem arredondamento; e

lt

U considerado com

8 (oito)

casas

)

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

4.2.1.2.

lndisponibilidade. lmpossibitidade de Aplicacio ou
Extinc6o 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 apuragio
e/ou divulgaqio, ou, ainda, no caso de sua extingio ou impossibitidade de sua apticaqSo
por imposig6o tegat ou determinaEio judicial, dever6 ser aplicada, em sua substituigdo
("indice Substitutivo") o indice que vier legalmente a substitui-[o ou, no caso de inexistir
substituto [ega[, a Debenturista dever6 convocar, em atti 5 (cinco) Dias Uteis contados da
data em que este tomar conhecimento de quaisquer dos eventos referidos acima,
/o
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Assembleia GeraI de Debenturistas, a quat te16 como objeto a detiberaE6o pela
Debenturista, de comum acordo com a Emissora, sobre o novo parametro de remuneragao
das Deb6ntures, parametro este que deverd preservar o valor real e os mesmos niveis da
Remuneragio das Deb6ntures da Segunda S6rie. Ta[ Assembleia Gera[ de Debenturistas
dever6 ser realizada dentro do prazo de 25 (vinte e cinco) dias contados da pubticaqdo do
edita[ de convocaCao, ou, caso nao se verifique qu6rum para realizaqio da Assembleia
Gerat de Debenturistas em primeira convocagao, no mesmo prazo contado da nova
publicagao do edital de convocaqio ou da data previamente estabelecida para a reatizaEio
da Assembteia Geral de Debenturistas em primeira convocaqio, caso a segunda convocagio
da Assembleia Gera[ de Debenturistas tenha sido reatizada em conjunto com a primeira
convocagio.

4.2.1.3.

Na Assembteia Geral de Debenturistas referida na
cl6usuta 4.7.1.2 acima a Debenturista dever6 manifestar a orientaqio detiberada petos
titutares de CRA IPCA, com base nas detiberag6es da assembteia geral de titutares de CRA
IPCA, na forma disciptinada no Termo de Securitizagio.

4.2.1.4.

At6 a detiberaEio do indice Substitutivo, serd utilizada,
para o c6tculo do vator de quaisquer obrigaqoes previstas nesta Escritura, o rlttimo tpCl
divutgado oficialmente, at6 a data da definiq6o ou aplicaEio, conforme o caso, do novo
pardmetro, n5o sendo devidas quaisquer compensaq6es financeiras entre a Emissora e os
titutares das Deb6ntures da Segunda S6rie quando da divutgaqio posterior do indice de
atuatizagio que seria aptic6vet.

4.2.1.5.

Caso o IPCA venha a ser divutgado antes da reatizaqao
da Assembleia Geral de titutares de CRA IPCA, a referida Assembleia Geral nao ser6 mais
realizada, e o IPCA divulgado passar6 novamente a ser utilizada para o c6tcuto da
Atuatizaqio Monet6ria das Deb6ntures da Segunda Serie.

4.2.1.6. Caso nio haja acordo sobre o [ndice Substitutivo entre
a Emissora e a Debenturista ou caso n6o seja reatizada a Assembleia 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, pelo Valor Nominal Atuatizado das Deb6ntures da Segunda S6rie,
acrescido da Remuneraqio das Deb6ntures da Segunda S6rie devida at6 a data do efetivo
resgate, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de lntegratizagio. O IPCA a ser
utitizado para c6lculo da AtualizaEao Monet6ria da Segunda Serie nesta situagio ser6 o
[rttimo I PCA disponivet.

4.2.2. Remuneracao das Deb6ntures.

4.2.2.1. Remuneracio das Deb6ntures da Primeira S6rie. A
partir da primeira Data de lntegratizagio, as Deb6ntures da Primeira S6rie far6o jus a juros
remunerat6rios, incidentes de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias
rlteis decorridos, sobre o Vator Nominal Unit6rio das Deb6ntures da Primeira S6rie, ou satdo
do Valor Nominal Unit6rio das Deb6ntures da Primeira S6rie, equivalentes a 99,00%
(noventa e nove inteiros por cento) da variagSo acumulada das taxas medias di6rias dos Dl
over extra grupo - Depositos lnterfinanceiros de um dia, catcutadas e divutgadas peta 83 S.A. Brasi[, Botsa, Balcio ("83") - segmento CETIP UTVM, no Informativo Di6rio, disponivel
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em sua piigina na lnternet (http://www.cetip.com.br), base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Uteis, expressa na forma percentual ao ano ("@Ql"), calculada de acordo
com a seguinte f6rmuta ("Remuneracio das Deb6ntures da Primeira S6rie"):

J=VNex(FatorDl-1)
Onde:

"J"

= valor da Remuneraqio das Deb6ntures da Primeira S6rie acumutada no periodo,
devida no Periodo de Capitatizaqio, catculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento;

"VNe"

=

Vator Nominal Unit6rio

de cada Deb6nture da

Primeira 56rie,

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

"FatorDl" = produt6rio das Taxas Dl, com uso de percentual aplicado da data de
inicio do Periodo de Capitalizagio (inctusive), atti a data de c6lcuto (exclusive),
catcutado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte
forma:

Fotorlr =

fl

k=L

(, + rDri, . #)

onde:

"k" corresponde ao n0mero de ordem das Taxas Dl, sendo'k' um numero inteiro;

"n"

corresponde ao n0mero total de Taxas
Capitatizaq6o, sendo'n' um nimero inteiro;

Dl

consideradas

no Periodo de

"P" corresponde a 99,00, correspondente ao percentual do Dl, informado com 2
(duas) casas decimais;

TDlrl = 1ry1 Dl expressa ao dia, calculada com
arredondamento, da seguinte forma:

8 (oito) casas decimais, com

I

TDIk

onde:

=[''u
(loo+r)E-r
)

= Taxa Dl, divulgada peta 83 - segmento CETIP UTVM, vdtida por 1 (um) dia
(overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais;

"D.!-f,"

Observac6es:
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4,2.2.1.1. A Taxa Dl dever6 ser utilizada considerando
id6ntico nimero de casas decimais divulgado peta 83 - segmento CETIP UTVM.

4.2.2,1.2. O fator resultante da expressao (1 + TDlr) 6
considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento.

4.2.2.1.3.

Efetua-se o produt6rio dos fatores di6rios (1 +
TDll), sendo que a cada fator di6rio acumulado, trunca-se o resuttado com 16 (dezesseis)
casas decimais, apticando-se o pr6ximo fator di6rio, e assim por diante at6 o ultimo
considerado.

considera-se

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

arredondamento.

4.2.2.1.5.

A Emissora est6 desde jd autorizada a reduzir a
Remuneraqio das Deb6ntures da Primeira S6rie, limitada i taxa de remuneragio final dos
CM Dl, sem necessidade de realizagio de Assembteia Geral de Debenturistas ou aprovaEdo
societ6ria pela Emissora e/ou pela Fiadora desde que tal atteraEio seja devidamente
formatizada antes da primeira Data de lntegratizaqio (conforme definida abaixo),
mediante a cetebragio petas Partes do respectivo aditamento a esta Escritura e
cumprimento das formalidades de que trata a ct6usula 2u acima.

4.2.2.1.6.

Os valores relativos i

Remuneraq6o das
Deb6ntures da Primeira 56rie deverio ser pagos semestralmente, conforme tabeta
constante do Anexo I i presente Escritura, a partir da primeira Data de lntegralizaEio
(cada data de pagamento das Deb6ntures da Primeira 56rie previstas no Anexo I i presente
Escritura ser6 uma "Data de Paqamento das Deb6ntures da Primeira S6rie").

4.2.2.1.7. lndisponibilidade. lmpossibilidade de Aplicac6o
ou Extincio da Taxa Dl. No caso de indisponibitidade tempor6ria ou aus6ncia de apuragio
da Taxa Dl por mais de 10 (dez) Dias Uteis consecutivos ap6s a data esperada para sua
apuragSo e/ou divutgagio, ou, ainda, no caso de sua extingSo ou impossibitidade de sua
aplicagio por imposigSo [ega[ ou determinagio judiciat, dever6 ser apticada, em sua
substituiqio ("Taxa Substitutiva"): (i) a taxa que vier legatmente a substitui-[a ou, no caso
de inexistir substituto tegal para a Taxa Dl; (ii) a taxa media ponderada e ajustada das
operaE6es de financiamento por um dia, lastreadas em tftulos ptbticos federais, cursadas
no Sistema Especial de Liquidaqio e de Cust6dia (SELIC), expressa na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, calculada e divutgada no Sistema
de lnformag6es do Banco Central - SISBACEN, transaqio PEF|300, opE6o 3 - Taxas de Juros,
opE6o SELIC - Taxa-dia SELIC; ou, exclusivamente na aus6ncia destas, (iii) a Debenturista
dever6 convocar, em at6 5 (cinco) Dias Uteis contados da data em que este tomar
conhecimento de quaisquer dos eventos referidos acima, Assembleia Geral de
Debenturistas, a qual ter6 como objeto a deliberaqio peta Debenturista, de comum acordo
com a Emissora, sobre o novo parAmetro de remuneragio das Deb6ntures, pardmetro este
que deverd preservar o valor real e os mesmos niveis da Remuneraqao das Deb6ntures da
Primeira S6rie. Ta[ Assembleia Geral de Debenturistas deverd ser reatizada dentro do prazo
de 25 (vinte e cinco) dias contados da publicagSo do edital de convocaqio, ou, caso n6o se
verifique qu6rum para realizag6o da Assembteia Gerat de Debenturistas em primeira
convocaqio, no mesmo prazo contado da nova pubticaqSo do edital de convocagao ou da
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data previamente estabelecida para a realizaqao da Assembteia Geral de Debenturistas em
primeira convocagao, caso a segunda convocagao da Assembleia Geral de Debenturistas
tenha sido realizada em conjunto com a primeira convocaqio.

4.2.2.1.7.1. Na Assembleia Geral de Debenturistas
referida na cldusuta 4.7.2.1.7 acima a Debenturista dever6 manifestar a orientagio
detiberada petos titutares de CRA Dl, com base nas deliberaq6es da Assembteia Geral de
Titulares de CM Dl, na forma disciplinada no Termo de Securitizaqio.
4.2.2.1.7.2. At6 a deliberaqio da Taxa Substitutiva
para
ser6 utilizada,
o c6tculo do valor de quaisquer obrigaq6es previstas nesta Escritura, a
0ttima Taxa Dl divutgada oficiatmente, at6 a data da definiqio ou apticaqio, conforme o
caso, do novo pardmetro, n6o sendo devidas quaisquer compensag6es financeiras entre a
Emissora e os titutares das Deb6ntures da Primeira 56rie quando da divutgagio posterior da
taxa/indice de remuneragio/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 Assembteia
Geral nio ser6 mais reatizada, e a Taxa Dl divutgada passar6 novamente a ser utitizada
para o c6tcuto da Remuneragao das Deb6ntures da Primeira S6rie.
4,2,2.1.7.4. Caso nao haja acordo sobre a Taxa
Substitutiva entre a Emissora e a Debenturista ou caso nio seja realizada a assembleia
geral de debenturistas mencionada na cl6usula 4.2.2.1.7 acima, a Emissora dever6 resgatar
as Deb6ntures, com seu consequente cancelamento, no prazo de 30 (trinta) dias (i) da data
de encerramento da respectiva Assembleia 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 assembleia, pelo seu Vator Nominal Unit6rio, acrescido da Remuneraqio das
Deb6ntures da Primeira S6rie devida at6 a data do efetivo resgate, calcutada pro rata
temporis desde a primeira Data de lntegralizaqio ou da 0ltima Data de Pagamento da
Remuneraqao. A Taxa Dl a ser utitizada para c6tcuto da Remuneraqio das Deb6ntures da
Primeira S6rie nesta situaqio ser6 a 0[tima Taxa Dl disponive[, conforme o caso.

4.2.2.2. RemuneracSo das Debdntures da Seeunda S6rie. A
partir da primeira Data de lntegratizaqao das Deb6ntures da Segunda Stirie, as Deb6ntures
da Segunda S6rie fario jus a juros remunerat6rios, incidentes sobre o Vator Nominal
Unit6rio Atualizado das Deb6ntures da Segunda S6rie, correspondentes a 100% (cem por
cento) da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA + com juros semestrais, com
vencimento em 7026, acrescida exponenciatmente de remuneraqio de 0,107, (dez
cent6simos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 0teis,
catculados de forma exponencial e cumutativa pro rata temporis por Dias Uteis decorridos,
de acordo com a seguinte f6rmula ("Remunerac6o das Debdntures da Sequnda Stirie" ou,
quando denominada em conjunto com a Remuneragio das Debdntures da Primeira S6rie,
"Remunerac6o"):
J; = VNo x (Fotor Juros

-

1)

Onde:

"Ji" = valor dos juros remunerat6rios devidos no final do i-6simo Periodo

de

Capitalizagio (conforme previsto no Anexo I A presente Escritura), calcutado com
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(oito) casas decimais sem arredondamento;
"VNu" = Vator Nominal Unit6rio das Deb6ntures da Segunda S6rie, catcutado com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento;

"Fator Juros" = fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento;
FatarJuros=

{tH-

r)=}

Onde:

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

4 (quatro)

casas

"DP" = 6 o n[rmero de Dias Uteis relativo ao Periodo de Capitatizaqio, conforme
definido na cl6usuta 4.2.2.3 abaixo, sendo "DP" um n[mero inteiro.

4.2.2.2.1. Os valores retativos A

Remuneragdo das

Deb6ntures da Segunda Serie deverao ser pagos anualmente, conforme tabeta constante do
Anexo I presente Escritura, a partir da primeira Data de lntegratizagio (cada data de
pagamento das Deb6ntures da Segunda 56rie previstas no Anexo I presente Escritura ser6
uma "Data de Paqamento das Deb6ntures da Sequnda S6rie" e, em conjunto com as Datas
de Pagamento das Deb6ntures da Primeira S6rie, "Datas de Paqamento" ou,

i

i

indistintamente em retaqao

a

quatquer uma das S6ries, "Data

de

Paqamento das

DebGntures").

4.7..2.3.

Considera-se "Periodo de CapitalizacSo": o intervato de
tempo entre as datas constantes no Anexo I ir presente Escritura. Cada Periodo de
Capitatizagio sucede o anterior sem solugio 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
Serie e o Vator Nominal Atuatizado das Deb6ntures da Segunda Serie serao amortizados
integratmente na Data de Vencimento.

4.2.2.5. Todos os pagamentos devidos peta Emissora e
Debenturista no imbito desta Escritura deverio ocorrer nas respectivas Datas de
Pagamento ou na Data de Vencimento, conforme o caso.
A Emissora est6 desde ja autorizada a reduzir a
Remuneragio das Deb6ntures da Segunda S6rie, timitada taxa de remuneragio final dos
CRA IPCA, sem necessidade de reatizaqio de Assembteia Geral de Debenturistas ou
aprovagao societdria peta Emissora e/ou peta Fiadora, desde que tal atteraqio seja
devidamente formatizada antes da primeira Data de lntegratizaqio (conforme definida
abaixo), mediante a cetebraEao pelas Partes do respectivo aditamento a esta Escritura e
cumprimento das formatidades de que trata a c[6usuta 2u acima.

4.2.2.6.

i

4.2.2.7. Sem prejuizo das obrigagoes de pagamento assumidas
pela Emissora nos termos desta Escritura, a Securitizadora se compromete a enviar i
Emissora, via correio etetr6nico: (i) ate as '1'1:00 horas do Dia Utit imediatamente anterior
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cada uma das Datas de Pagamento ou Data de Vencimento, conforme o caso
(considerando o hor6rio [ocal da Cidade de Sio Paulo, Estado de Sio Paulo), uma
estimativa do vator a ser pago peta Emissora nas respectivas Contas Centralizadoras
(conforme definido abaixo) a tituto de Remuneraqao e/ou de amortizagio do Vator Nominal
Unit6rio das Deb6ntures da Primeira Serie e/ou o Vator Nomina[ Atuatizado das Deb6ntures
da Segunda 56rie, conforme o caso, devidos na Data de Pagamento imediatamente
subsequente ou na Data de Vencimento, conforme o caso; e (ii) ate as 10:00 horas de cada
uma das Datas de Pagamento ou Data de Vencimento, conforme o caso, (considerando o
hor6rio toca[ da Cidade de Sio Pauto, Estado de Sao Paulo) o vator exato a ser pago nas
respectivas Contas Centratizadoras a titulo de Remuneraqao e/ou de amortizagao do Vator
Nominal Unit6rio das Deb6ntures da Primeira S6rie e/ou o Vator Nominal Atuatizado das

a

Deb6ntures da Segunda S6rie, conforme o caso, devidos na respectiva Data de Pagamento
ou Data de Vencimento, conforme o caso. A ausdncia de envio de referida notificagao peta
Securitizadora, ou o seu envio tardio: (i) nao eximir6 a Emissora do dever de reatizar os
pagamentos na data em que forem devidos; e (ii) autorizar6 a Emissora a utitizar, para fins
do pagamento, seus proprios c6tcutos, nos termos dos Documentos da Operaqio.

4.2.2.8. Excepcionatmente na primeira Data de Pagamento
referente as Deb6ntures da Primeira Stirie, dever6 ser acrescido i Remuneragio devida um
vator equivalente ao produt6rio de 1 (um) Dia Utit que antecede a primeira Data de
lntegratizaqao, catcutado pro rata temporis, de acordo com a f6rmula constante da
cl6usuta 4.2.2.1 acima.
4.3.

Repactuacio Proqramada

4.3.1.

4.4.

As Deb6ntures

nio serao objeto de repactuaqao programada.

Prazo e Forma de Subscriqao e lnteqratizacio

4.4.1. As Deb6ntures ser6o subscritas e integratizadas a vista, em moeda
corrente nacionat, em uma fnica data, peto seu Vator Nomina[ Unitdrio, por meio de
Transfer6ncia Eletr6nica Disponivel - TED ou outra forma de transfer6ncia etetr6nica de
recursos financeiros, na data de integratizagio dos CRA ("Data de lnteeraliza$So") na
conta corrente n' 22500-7, ag6ncia 2374, de titutaridade da Emissora, mantida junto ao
Banco Bradesco S.A.

(n'

237).

4.4.2. As Deb6ntures serio atocadas em cada uma das Series conforme
demanda da Debenturista, a ser reatizada com base na demanda dos investidores petos
respectivos CRA. As Deb6ntures que eventualmente nio forem subscritas e integralizadas,
ou caso a Debenturista manifeste, previamente subscriqao das Deb6ntures, que nao tem
a intenqao de subscrever determinada quantidade de Deb6ntures, tais Deb6ntures ser6o
cancetadas, devendo esta Escritura ser aditada, no prazo de at6 30 (trinta) dias contados
da primeira Data de lntegratizaqio, sem necessidade de reatizaqSo de Assembteia Geral de
Debenturistas ou aprovagSo societ6ria peta Emissora, para formatizar a quantidade de
Deb6ntures efetivamente subscritas e integralizadas e o Valor Total da Emissio.

i

4.5.

Amortizacio

4.5.1. Amortizaeio das Deb6ntures.

O

Vator Nominal Unit6rio

das

Deb6ntures da Primeira Serie e/ou o Vator Nominal Atuatizado das Deb6ntures da Segunda
56rie, conforme o caso, serd pago integratmente pela Em
:eta inica, na Data
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4.6.

Condic6es de Paeamento

4.6.1. Loca[ e Hor6rio de Paeamento. Os pagamentos a que fizer jus o
titutar das Deb6ntures serio efetuados pela Emissora mediante deposito: (i) na conta
corrente n" 4734-1 do Patrim6nio separado dos CRA Dl, mantida em nome da
Securitizadora, na ag6ncia 3396 do Banco Bradesco S.A. (no 737), para fins de pagamento
das Deb6ntures da Primeira 56rie ("Conta Centratizadora Dl"); e (ii) na conta corrente
n" 4538-1 do Patrim6nio separado dos CRA IPCA, mantida em nome da Securitizadora, na
ag6ncia 3396 do Banco Bradesco S.A. (n" 237) ("Conta Centratizadora IPCA" e, em conjunto
com a Conta Centratizadora Dl, "Contas Centralizadoras"), , para fins de pagamento das
Debdntures da Segunda S6rie, at6 as 1 t horas do dia do pagamento.

4,6.2. ProrroqaGSo dos Prazos. Considerar-se-6o automaticamente
prorrogadas as datas de pagamento de quatquer obrigagSo retativa is Deb6ntures, peta
Emissora, ate o primeiro Dia Utit (conforme definig6o abaixo) subsequente, se a data de
vencimento da respectiva obrigaq5o coincidir com dia que nio seja Dia Utit ou em que n6o
haja expediente banc6rio na Cidade de Sio Pauto, Estado de 56o Paulo, sem qualquer
acr6scimo aos vatores a serem pagos.

4.6.3. Para todos os fins desta Escritura, considera-se "Dia Otit" (ou "E
Uteis"; todo dia que nio seja sSbado, domingo ou feriado declarado nacionat na Repfbtici
Federativa do Brasit.
4.6.4. Tendo em vista a vincutaqio de que trata a ct6usuta 3.7 acima, caso
as datas em que venham a ocorrer eventos no Ambito da 83, conforme previsto no Termo
de Securitizaqio, sejam dias em que 83 n5o esteja em funcionamento, considerar-se-d
como a data devida para o referido evento o dia imediatamente subsequente em que a 83
esteja em funcionamento.
4.6.5. Nio prorroqaeao. O n6o comparecimento da Debenturista para
receber o valor correspondente a quaisquer das obrigag6es pecuni6rias da Emissora, nos
termos previstos nesta Escritura, ou em comunicado publicado peta Emissora, se for o
caso, nio the dar6 direito ao recebimento de remuneragio e/ou encargos moratorios no
periodo retativo ao atraso no recebimento, sendo-the, todavia, assegurados os direitos
adquiridos ate a data do respectivo vencimento e/ou do comunicado.
4.6.6. Encarqos Morat6rios. Sem prejuizo da RemuneraEao prevista na
ct6usuta 4.2 acima, ocorrendo impontuatidade no pagamento de quaisquer obrigaqoes
pecuni6rias retativas is Deb6ntures, os d6bitos vencidos e nio pagos serio acrescidos de
juros de mora de 1% (um por cento) ao m6s, calcutados pro rata temporis, desde a data de
inadimplemento at6 a data do efetivo pagamento, bem como de mutta nao compensat6ria
de 27o (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificaqao ou
interpelagao judiciaI ou extrajudicia[ ("Encarqos Moratorios").

4.6.7.lmunidade Tribut6ria. Caso a Debenturista goze de algum tipo de
imunidade ou isengao tributdria, este dever6 encaminhar Emissora, no prazo minimo de
10 (dez) Dias Uteis antes da data prevista para recebimento de vatores relativos is
Deb6ntures, documentagao comprobat6ria dessa imunidade ou isenq6o tribut6ria, sob pena
de ter descontado dos seus rendimentos os valores devidos nos
lesislac6o
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tribut6ria em vigor.

4.6.8. Os Debenturistas que tenham apresentado documentaqio
comprobatoria de sua condiqao de imunidade ou isenqao tributdria, nos termos da
Cl6usuta acima, e que tiver essa condiqao atterada por disposiqao normativa, ou por deixar
de atender as condig6es e requisitos porventura prescritos no dispositivo tegat aptic6vet ou,
ainda, tiver essa condigao questionada por autoridade judicia[, fisca[ ou regutamentar
competente, deveri comunicar esse fato, de forma detathada e por escrito, ao BANco
Bna0rsco S.A., instituiqio financeira com sede na cidade de Osasco, Estado de 56o Pauto,
no nircteo "Cidade de Deus", Vita Yara, s/no, inscrita no CNPJ/MF sob o no
60.746.948/0001-12 ("Banco Liquidante"), no prazo de 15 (quinze) Dias Uteis contados a
partir da data em que a imunidade ou isengao tribut6ria do Debenturista for atterada ou
questionada nos termos desta C[6usula, bem como prestar quatquer informaqao adicional
em retaqao ao tema que lhe seja soticitada peto Banco Liquidante e/ou peta Emissora, no
prazo de 15 (quinze) Dias Uteis contados a partir da respectiva soticitagao.

4.7.

Oferta de Resqate Antecioado e Resqate Antecipado Facuttativo

Oferta de Reseate Antecipado

4.7.1. A Emissora poder6, a seu exctusivo crit6rio, reatizar a qualquer
tempo, oferta de resgate antecipado total ou parcial das Deb6ntures, de ambas ou de
determinada S6rie, enderegada a todos os Debenturistas sem distinq6o, sendo assegurado a
todos os Debenturistas iguatdade de condig6es para aceitar ou nao o resgate das
Deb6ntures por eles detidas ("Oferta de Resqate Antecipado"), desde que seja observado
um intervato minimo de 5 (seis) meses entre cada Oferta de Resgate Antecipado.

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

(i)

o vator do pr6mio proposto, se houver, para o resgate das Deb6ntures,
sendo que o pr6mio n6o poder6 ser negativo ("Pr6mio de Resqate");

(ii)

a data em que se efetivard o resgate, que nio poder6 exceder

60
(sessenta) dias corridos a contar da data de envio da Notificaqio de
Resgate;

(iii) a forma e prazo para manifestagio do Debenturista em retaqio i
Oferta de Resgate Antecipado, caso o Debenturista opte por aderir
Oferta de Resgate Antecipado;

(iv)

i

se o efetivo resgate antecipado das Deb6ntures peta Emissora est6
condicionado i adesio da totatidade ou de um nimero minimo das
Deb6ntures A Oferta de Resgate Antecipado; e

(v)

demais informaqoes retevantes para a reatizaqio do resgate das
Deb6ntures. A apresentagio de proposta de resgate das Deb6ntures,
nos termos aqui previstos, poder6 ser reatizada pela Emissora, a partir
da primeira Data de lntegratizacao,
lntegratizagao, a qunjquqr momento durante a
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vig6ncia das Deb6ntures.

4.7.3. Recebida a Notificagio de Resgate, a Securitizadora dever6 reatizar
uma Oferta de Resgate Antecipado dos CRA, nos mesmos termos e condiqoes da Oferta de
Resgate Antecipado, na forma a ser estabelecida no Termo de Securitizaqao.

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

i Emissora, desconsiderando-se eventuais fraq6es.

4.7.5, Caso a quantidade de Deb6ntures proposta pela 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 facuttado Emissora nio resgatar
antecipadamente as Deb6ntures.

i

i

4.7.6. As Deb6ntures da Primeira S6rie serio resgatadas peto Prego de
Resgate Antecipado da Primeira S6rie (conforme definido abaixo), acrescido de eventual
Pr6mio de Resgate. As Deb6ntures da Segunda S6rie serao resgatadas peto PreEo de
Resgate Antecipado da Segunda S6rie (conforme definido abaixo), acrescido de eventual
Pr6mio de Resgate.

4.7.7. A data para reatizagio dos pagamentos devidos em razio de uma
Oferta de Resgate Antecipado devera, obrigatoriamente, ser um Oia Utll.
4.7.8. As Deb6ntures resgatadas nos termos deste item serao cancetadas
pela Emissora.
Resqote Anteci pado Focu

ltotivo

4.7 .9. Exclusivamente na hip6tese de ser demandada a reatizar uma
retenqio, uma dedugao ou um pagamento referente a acr6scimo de tributos nos termos da
Cl6usuta 10 abaixo, a Emissora poder6 optar por reatizar o resgate antecipado da
totatidade das Deb6ntures ("Resqate Antecipado Facuttativo").

4.7.10. A Emissora dever6 encaminhar comunicado i Debenturista,
com copia para o Agente Fiduci6rio dos CRA, com 10 (dez) Dias Uteis de antecedGncia,
informando (a) a data em que o pagamento do Prego de Resgate Antecipado Facultativo
(conforme abaixo definido) ser6 realizado, (b) o vator do Preqo de Resgate Antecipado
Facuttativo; e (c) demais informaqoes retevantes para a realizagSo do Resgate Antecipado
Facuttativo.
4.7.11. O valor a ser pago peta Emissora a tituto de resgate

antecipado das Deb6ntures da Primeira Serie dever6 corresponder ao Valor Nominal
Unit6rio, acrescido da Remuneragio da Primeira Serie, calcutada pro rata temporis, desde
a primeira Data de lntegratizaq6o, ou a fttima Data de Pagamento da Remuneragio, at6 a
data do efetivo resgate antecipado ("Preco de Resqate Antecioado da Primeira S6rie"),
sem quatquer pr6mio.

4.7.12. O vator a ser pago pela Emissora a titulo de resgate
antecipado das Deb6ntures da Segunda S6rie dever6 corresponder ao Valor Nominal
Unitdrio Atualizado da Segunda S6rie, acrescido da Remuner
Segunda S6rie,
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calcutada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integratizaqio, ou a ultima Data de
Pagamento da Remuneragao, at6 a data do efetivo resgate antecipado ("Preco de Resqate
Antecipado da Seeunda S6rie"), sem quatquer premio.

4.7.13.

A data para reatizaEao do

Resgate Antecipado Facultativo

dever6, obrigatoriamente, ser um Dia Utit.

4.7.14.

As Deb6ntures resgatadas nos termos deste item

serao

cancetadas peta Emissora.

4.8.

Pubticacio na lmprensa

4.8.1. As decis6es decorrentes desta Escritura que, de qualquer forma,
envolvam os interesses da Debenturista, serao pubticadas no Di6rio Oficiat do Estado do Rio
de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantit, ressatvadas eventuais dispensas de publicagio. A
Emissora poder6 atterar os jornais acima por outro jornal de grande circutaqio que seja
adotado para suas pubticaqoes societ6rias, mediante previa comunicaqio por escrito
Debenturista.

i

4.9.

Liquidez e EstabitizacSo

4.9.1.

N6o ser6 constituido fundo de manutenqio de liquidez ou
firmado contrato de garantia de liquidez ou estabitizag6o de prego para as Deb6ntures.

4.10.

Fundo de Amortizacio

4.10.1.

Nao ser6 constituido fundo de amortizagio para

a

presente

Emissao.

4.11.

Garantia Fideiuss6ria. Em garantia do pontual e integral adimptemento de
todas as obrigagoes, principais e acessorias, da Emissora, no Ambito da presente Escritura,
inctuindo Encargos Moratorios, indenizaq6es, bem como todo e qualquer custo ou despesa
comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduci6rio dos CRA e/ou peta Debenturista em
decorr6ncia de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais
necess6rios A salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Deb6ntures, a
Fiadora presta fianga em favor da Debenturista, obrigando-se como fiadora e principa[
responsavel pel.o fiet, pontual e integral cumprimento de todas as obrigag6es da Emissora
nos termos das Deb6ntures e da presente Escritura ("Obrieac6es Garantidas"), conforme os
termos e condig6es abaixo detineados ("Fianea").

4.11.1. A Fiadora declara-se, neste ato, em cardter irrevog6vel
irretrat6vel, fiadora e principal pagadora, de forma sotid6ria, das ObrigaE6es Garantidas.

e

4.11.2. As Obrigag6es Garantidas serio cumpridas pela Fiadora, de
forma sotid6ria com a Emissora, podendo a Debenturista exigir as Obrigaq6es Garantidas
imediata e diretamente da Fiadora, em quatquer hipotese, independentemente de
qualquer pretensio, agao, disputa ou rectamaqao que a Emissora venha a ter ou exercer
em retagSo is suas obrigaq6es sob as Deb6ntures, resguardado o direito de regresso da
Fiadora e observado o disposto abaixo. O cumprimento deverd ser reatizado segundo os
procedimentos estabelecidos nesta Escritura e de acordo com inst
recebidas da
Debenturista.
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4.11.3. A Fiadora expressamente renuncia aos beneficios de ordem,
facutdades de exoneraqao de qualquer natureza previstos nos artigos 333,
par6grafo inico, 356, 827,830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei no 10.406,10 de janeiro de
2002, conforme atterada ("C6dieo Civil"), e no artigo 794, caput, do Codigo de Processo
Civit. Nenhuma objegio ou oposigao da Emissora poderA ser admitida ou invocada pela
Fiadora com o fito de se escusar do cumprimento de suas obrigaEoes perante a

direitos

e

Debenturista.

4.11.4.

A Fiadora sub-rogar-se-a nos direitos dos Debenturistas caso
venha a honrar, tota[ ou parcialmente, a Fianga objeto da presente ct6usula, at6 o limite
da parcela da divida efetivamente por ela honrada, observado o disposto na ctdusuta
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 ap6s os
Debenturistas terem recebido todos os vatores a eles devidos nos termos desta Escritura.

4.11.6. A presente

Fianqa 6 prestada peta Fiadora em car6ter
irrevogavel e irretrat6vel e entra em vigor na Data de EmissSo e permanecer6 v6tida em
todos os seus termos ate o pagamento integral das Obrigag6es Garantidas.

4.11.7.

A Fiadora, desde j6, reconhece como prazo determinado, para
fins do artigo 835 do C6digo Civit, a data do pagamento integral das Obrigagoes Garantidas.
4.11 .8.
A presente Fianga poder6 ser excutida e exigida pela
Debenturista, judiciat ou extrajudiciatmente, quantas vezes forem necess6rias at6 a
integral tiquidagio das ObrigaE6es Garantidas.

5.

VeNctneNto
5.1

.

ANTECTPADo

Vencimento Antecipado Autom6tico

5.1.1. Observada a ct6usuta 5.2.'1 abaixo, independentemente de aviso,
interpetagdo ou notificaEao extrajudiciat, ou mesmo de assembteia de titutares de
Deb6ntures ou de CRA, todas as obrigag6es constantes desta Escritura serdo dectaradas
antecipadamente vencidas, peto que se exigir6 da Emissora e da Fiadora o pagamento
integral, com retaqao a todas as Deb6ntures, do Vator Nominal Unit6rio das Deb6ntures da
Primeira Serie e/ou do Vator Nominal Unitdrio Atualizado da Segunda Serie, conforme o
caso, acrescido da respectiva Remuneragio devida, catcutada pro rata temporis, desde a
primeira Data de lntegratizaqSo ou da ultima Data de Pagamento da Remuneraqio,
conforme o caso, ate a data do efetivo pagamento em decorr6ncia do vencimento
antecipado, e de eventuais Encargos Moratorios, nas seguintes hipoteses:

(i)

nao pagamento, €ffi at6 2 (dois) Dias Uteis contados de seu
vencimento, do principat, da RemuneragSo e de outras obrigaqoes
pecuni6rias devidos i Debenturista nas Datas de Pagamento e/ou na
Data de Vencimento;

(ii)

pedido de recuperaqio judicial ou extrajudicial peta Emissora e/ ou
pela Fiadora e/ou por quatquer de suas Subsidi6rias Retevantes e/ ou
Controladas Retevantes (conforme defi
o

/o{
o
o)

(r)
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caso, ou submissao a quatquer credor ou ctasse de credores de pedido
de negociagio de ptano de recuperaqao extrajudiciat, formutado pela
Emissora e/ou Fiadora e/ou por quatquer de suas Controtadas
Relevantes, independentemente de ter sido obtida a homotogagio
judiciat do referido ptano, ou o deferimento do processamento ou a
sua concess6o;

(iii)

pedido de fa[6ncia da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de quatquer de
suas Subsidi6rias Relevantes e/ou Controtadas Retevantes, conforme
o caso, formutado por terceiros e n6o etidido no prazo [ega[ ou
decretagio de fat6ncia da Emissora e/ou da Fiadora;

(iv)

extinqao, tiquidagSo ou dissotugio da Emissora e/ou da Fiadora e/ou
de quatquer de suas Subsidi6rias Relevantes e/ou Controtadas
Retevantes, conforme o caso, exceto se tais eventos decorrerem de
Reorganizaq6o Societ6ria Autorizada (conforme definida abaixo);

(v)

apresentag6o do pedido de autofat6ncia da Emissora e/ou da Fiadora
e/ou de qualquer de suas Subsidi6rias Relevantes e/ou Controtadas
Relevantes, conforme o caso;

(vi)

alteragio do tipo societ6rio da Emissora ou da Fiadora nos termos

dos

artigos 270 e 277 da Lei das Sociedades por Agoes;

(vii)

dectaraqao de vencimento antecipado de qualquer operaEdo no
Ambito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasil e/ou no
exterior, nio sanado no respectivo prazo de cura, da Emissora e/ou
da Fiadora e/ou de quatquer de suas Subsidi6rias Retevantes e/ou
Controladas Retevantes, conforme o caso, (incluindo quaisquer
emissoes de deb6ntures), seja como parte ou como garantidora, em
vator individual ou agregado igua[ ou superior a R5250.000.000,00
(duzentos e cinquenta mith6es de reais), ou valor equivatente em
outras moedas, exceto se a exigibitidade de referida divida for
suspensa por decisSo judiciat;

(viii)

reduqao de capital social da Emissora e/ou da Fiadora, exceto se
(a) reatizada com o objetivo de absorver prejufzos, nos termos do
artigo 173 da Lei das Sociedades por Aq6es; ou (b) previamente
autorizada, de forma expressa e por escrito, pelos titutares das
Deb6ntures, conforme disposto no artigo 174 da Lei das Sociedades
por Agoes;

(ix)

apticag6o dos recursos oriundos das Deb6ntures em destinaqao
diversa da descrita nos termos, prazo e forma estabelecidos na
cl6usuta 3.5 desta Escritura;

(x)

na hip6tese de a Emissora e/ou a Fiadora e/ou quatquer de suas
Controtadas Relevantes praticar qualquer ato visando anutar,
cancetar ou repudiar, por meio judiciat ou extrajudiciat, esta
Escritura ou o Termo de Securitizaq6o, ou quatquer das suas
respectivas ct6usutas;
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5.2.

Faniadl

Sfta

(xi)

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

(xii)

constituiEao pela Emissora e/ou peta Fiadora e/ou por qualquer de
suas Controtadas Retevantes, ou em decorr6ncia de divida ou
obrigaE6o da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de qualquer de suas
Controtadas Relevantes, de quatquer 6nus sobre as Deb6ntures que
nio seja decorrente da sua vincutag6o i Securitizagio.

Vencimento Antecipado Nao Autom6tico

5.2.1. Tao [ogo tome ci6ncia de qualquer um dos eventos descritos abaixo
peta Emissora ou por terceiros, a Debenturista dever6 dectarar o vencimento antecipado
das Deb6ntures e de todas as obrigaq6es constantes desta Escritura e exigir da Emissora e
da Fiadora o pagamento integrat, com retaqao a todas as Deb6ntures, do Vator Nominal
Unit6rio das Deb6ntures da Primeira Stirie e/ou o Vator Nominal Atuatizado das Deb6ntures
da Segunda Serie, atuatizado ou nio, conforme o caso, acrescido da Remuneraqio devida,
catculada pro rota temporis, desde a primeira Data de lntegratizagio ou da iltima Data de
Pagamento da Remuneragio at6 a data do efetivo pagamento das Deb6ntures dectaradas
vencidas, nas seguintes hipoteses, exceto se a assembteia geral de Titutares de CRA
deliberar peta nao dectarag6o de seu vencimento antecipado na forma da ct6usuta 5.4
abaixo:

(i)

descumprimento, pela Emissora e/ou Fiadora, de qualquer obrigaEio
nio pecuni6ria relacionada As Deb6ntures estabetecida nesta
Escritura, n6o sanada no prazo de 20 (vinte) Dias 0teis contados da
data de recebimento, pela Emissora e/ou Fiadora, da notificaqio
enviada peto Debenturista ou Agente Fiduci6rio dos CRA a respeito do
respectivo inadimplemento, sendo que esse prazo nao se aplica is
obrigag6es para as quais tenha sido estipulado prazo especifico;

(ii)

n6o cumprimento de qualquer decisio judicial final e irrecorrivel ou
arbitral definitiva, de natureza condenat6ria, contra a Emissora e/ou
a Fiadora e/ou qualquer de suas Subsidi6rias Retevantes e/ou
Controtadas Relevantes, conforme o caso, em vator unit6rio ou
agregado superior a R5250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milh6es
de reais), ou seu equivatente em outras moedas, no prazo estipulado
na respectiva decis6o, exceto se tiver sido oferecida em garantia da
discussio judiciat tempestivamente;

(iii )

(1) incorporagio (de sociedades e/ou de ag6es) da Emissora e/ou da
Fiadora por quaisquer terceiros; e (2) fusio ou cis6o da Emissora e/ou
da Fiadora; e/ou (3) a reatizaEio peta Emissora e/ou pela Fiadora de
quatquer reorganizagio societ6ria, exceto se: (a) se tratar de
Reorganizagio Societ6ria Autorizada; ou (b) tais operaE6es ndo
implicarem Alteraqio do Poder de Controte, direto ou indireto, da
Fiadora;
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a Atteraqao do Poder de Controle, direto ou indireto, da

Emissora

e/ou da Fiadora;

(v)

transfer6ncia ou quatquer forma de cessao ou promessa de cessao a
terceiros, peta Emissora e/ou pela Fiadora das obrigag6es assumidas
nesta Escritura ou em quatquer documento da Operagao de
Securitizaqio, sem a prr6via anu6ncia da Debenturista, a partir de
consutta aos Titutares de CRA reunidos em assembteia gerat, nos
termos do Termo de Securitizaqio, especiatmente convocada para

este fim, exceto se tat transfer6ncia decorrer das

operaq6es

permitidas nos termos do item (iii) acima;

(vi)

viotaqio peta Emissora e/ou peta Fiadora e/ou por sua Controtada
Relevante, jutgada em sentenga condenat6ria, de qualquer
dispositivo do Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, conforme
olteroda, do Decreto no 8.420, de 18 de marEo de 2015, conforme
alterado, do U.S. Foreign Corrupt Proctices Act of 1977, e do UK
Bribery Act de 2010, conforme aplicdveis ("L,.eiLAnliso Edo") e da
Lei no 9.613, de 3 de morEo de 1998, conforme alterada ("Lei de
Lavoqem de Dinheiro")"

(vii)

comprovaqSo de que quatquer das dectarag6es prestadas peta
Emissora e/ou peta Fiadora nesta Escritura, sao (a) falsas ou
enganosas ou, (b) em qualquer aspecto retevante, insuficientes ou
incorretas, nas datas em que foram prestadas, desde que nio sanada

no prazo de 10 (dez) Dias Uteis contado da data em que a
Securitizadora e/ou o Agente Fiduciiirio dos CRA comunicar e
Emissora e/ou ir Fiadora sobre a respectiva comprovagio, desde que,
ao san6-[as, n6o incorra em novo evento de vencimento antecipado
nos termos das ct6usutas 5.1.1 e 5.2.1 e nio imptique em lmpacto
Adverso Relevante (conforme definido abaixo);
(viii)

venda, atienagSo e/ou transfer6ncia de todos ou substancialmente
todos os bens da Emissora e/ou da Fiadora, conforme o caso,
votunt6ria ou involuntariamente, inclusive por meio de arresto,
sequestro ou penhora de bens, exceto se tal venda, atienagdo e/ou
transfer6ncia decorrer das operaq6es permitidas nos termos do item
(iii) acima;

(ix)

protesto de titutos contra a Emissora e/ou a Fiadora, em valor
individual ou agregado, iguaI ou superior a RS250.000.000,00
(duzentos e cinquenta mith6es de reais), ou seu equivatente em
outras moedas, e n6o sanado no prazo [ega[, exceto se tiver sido
vatidamente comprovado i Securitizadora que o(s) protesto(s)
foi(ram): (a) cancelado(s) ou suspenso(s); ou (b) foi reatizado por erro
ou md-fe, com a comprovagSo A Securitizadora da quitaEio do tftuto
protesto; ou (c) garantido(s) por garantia(s) aceita(s) em juizo;

(x)

distribuig6o, pela Emissora e/ou Fiadora, de dividendos, pagamento
de juros sobre o capital pr6prio ou a reatizagSo de quaisquer outros
pagamentos a seus acionistas, caso a Emissora ou a Fiadora esteja em
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mora com quatquer de suas obrigagoes pecuni6rias estabelecidas
nesta Escritura, observados os prazos de cura aplic6veis, ressatvado,
entretanto, o pagamento do dividendo minimo obrigatorio previsto no
artigo 202 da Lei das Sociedades por AE6es;

(xi)

caso quatquer dos Documento da Operaq6o, com excegio desta
Escritura, seja, por quatquer motivo, resitido, rescindido ou por
quatquer outra forma extinto, observado que, no que se refere a
prestadores de serviqo, o vencimento antecipado aqui previsto
somente ocorrera apos transcorrido o prazo previsto no respectivo
contrato para substituigio do prestador de serviqo, sem que a devida
substitui96o tenha sido reatizada;

(xii)

inadimptemento de obrigaqao pecuni6ria no Ambito de qualquer
operagio no ambito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasi[
e/ou no exterior, nao sanado no respectivo prazo de cura, da
Emissora e/ou da Fiadora e/ou de quatquer de suas Subsididrias
Retevantes e/ou Controtadas Retevantes, conforme o caso, (inctuindo
quaisquer emissoes de deb6ntures), seja como parte ou como
garantidora, em vator individual ou agregado igual ou superior a
R5250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milh6es de reais), ou vator
equivatente em outras moedas;

(xiii)

mudanEa ou alteraqao do objeto social da Emissora de forma que a
Emissora nao se qualifique como integrante da cadeia do
agroneg6cio, para fins do artigo 23 da Lei 1 1.076;

(xiv) se esta Escritura ou quatquer de suas disposig6es essenciais,

for

declarada inv6lida, ineficaz, nuta ou inexequivel, por decisao judiciat
em 1" (primeira) instAncia.

5.3. Para fins desta Escritura, entender-se-6 por:
(a) "Alteracio do Poder de Controle': (1) da Fiadora, a exigibilidade da
realizagio de oferta p0btica de aquisigao de agoes em decorr6ncia da
aquisiqao, por quatquer pessoa ffsica ou juridica ou Grupo de
Acionistas (conforme definido abaixo), de participaqio acion6ria,
direta ou indireta, equivalente a mais de 207o (vinte por cento) das
aq6es do capital social da Fiadora (exctufdas as aq6es em tesouraria),
cumutado com a verificaqao de posterior atteraqio da maioria dos
membros do Consetho de Administragao; e (2) da Emissora, caso a
Fiadora nao detiver (i) direta ou indiretamente, pelo menos 51%
(cinquenta e um por cento) do capital votante da Emissora; e (ii) o
poder (seja por meio de titularidade de aq6es ou por acordo de voto)
de eteger a administraEio, e determinar as diretrizes da Emissora;

(b)

"Grupo de Acionistas": grupo de pessoas: (1) vincutadas por contratos
ou acordos de qualquer natureza, inctusive acordos de acionistas, seja
diretamente ou por meio de sociedades controtadas, controladores ou
sob controte comum; ou (2) entre as quais haja relagio de controte; ou
(3) estejam sob controte comum; ou (4)
representando um
/o{
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interesse comum: (i) uma pessoa titular, direta ou indiretamente, de
participagao societaria igual ou superior a 157o (quinze por cento) do
capitat social da outra pessoa; e (ii) duas pessoas que tenham um

terceiro investidor em comum que seja titutar, direta ou
indiretamente, de participaqao societ6ria igual ou superior a 15%
(quinze por cento) do capita[ de cada uma das duas pessoas. quaisquer

joint-ventures, fundos ou clubes de investimento, fundaqoes,
associag6es, trusts, condominios, cooperativas, carteira de titutos,

universatidades de direitos, ou quaisquer outras formas de organizaqio
ser6o
que
parte
mesmo
Grupo
de
Acionistas,
sempre
de
um
considerados
(1)
geridas
peta
mesma
duas ou mais entre tais entidades forem:
pessoa juridica ou por partes retacionadas a uma mesma pessoa
juridica; ou (2) tenham em comum a maioria de seus administradores,
sendo certo que, no caso de fundos de investimentos com
administrador comum, somente serao considerados como integrantes
de um Grupo de Acionistas aquetes cuja decisio sobre o exercicio de
votos em Assembteias Gerais, nos termos dos respectivos
regutamentos, for de responsabitidade do administrador, em car6ter
discricion6rio;

ou empreendimento, constituidos no Brasil ou no exterior,

(c)

"lmpacto Adverso Retevante": quatquer evento ou situagio que possa
causar qualquer efeito adverso na capacidade da Emissora e/ou da
Fiadora de cumprir suas obrigaqoes pecuni6rias nos termos desta
Escritura;

(d)

"Controtadas Retevantes": as controtadas da Fiadora cujos ativos
representem mais de 10% (dez por cento) dos ativos totais da Fiadora,
com base na 0ltima demonstraqao financeira auditada, consotidada e
publicada da Fiadora;

(e)

"Subsidi6ria Retevante": as controtadas da Emissora cujos ativos
representem mais de 107o (dez por cento) dos ativos totais da Emissora,
com base na uttima demonstragSo financeira auditada e pubticada da
Emissora;

(f)
(g)

"Grupo Econ6mico": a Fiadora e as sociedades por eta controladas; e
"ReoreanizacSo Societdria Autorizada": a incorporagio, fusSo ou cis6o

que envolva, exclusivamente, as sociedades integrantes do Grupo
Econ6mico.

5.4. Em caso de ocorr6ncia de evento do vencimento antecipado nio autom6tico
previsto na cldusuta 5.2.1 acima, o titutar das Deb6ntures poder6 optar por nao declarar
antecipadamente vencidas as Deb6ntures. Em caso de pturatidade de debenturistas, os
titulares de Deb6ntures reunir-se-6o em assembteia geral para detiberar acerca do
vencimento antecipado, sendo que (i) a nio declaraqio do vencimento antecipado
somente poder6 ocorrer se, em Assembteia Geral de Deb6ntures instalada em primeira
convocagio ou, em n6o havendo qu6rum de instataqio, em segunda convocagSo, assim
por cento) das
deliberarem os debenturistas que representem, no minimo, 50% (ci
na respectiva
Deb6ntures em Circutagio mais 1 (uma) Deb6nture em Ci
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Assembteia Geral, aptic6vel sobre as Deb6ntures da respectiva S6rie, sendo que, em
segunda convocagao, a referida maioria das Deb6ntures em Circulaqao presentes dever6
representar pelo menos 20% (vinte por cento) das Deb6ntures da respectiva S6rie em
Circutaqao; e (ii) a dectaragdo do vencimento antecipado, com o consequente resgate das
Deb6ntures, ocorrere, caso a Assembteia Geral de Deb6ntures nao se reatize 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
reatizagio decorrer de motivo imput6vet a debenturistas e/ou ao Agente Fiduci5rio dos
CRA.

5.5.

Durante a vincutaqao das Deb6ntures ao CRA, o titular de Deb6ntures dever6
seguir o que vier a ser decidido petos Titutares de CRA, em assembteia gerat.
5.5.1 . A assembteia geral de Titutares de CRA, que determinar6 a decisao da
Securitizadora sobre o nao vencimento antecipado previsto na ct6usuta 5.2.1 acima: (1)
dever6 ser convocada peta Securitizadora no ptazo de 3 (tr6s) Dias Uteis a contar da
ci6ncia da Securitizadora da ocorr6ncia de quatquer dos eventos previstos no item 5.2.1
acima, em conformidade com o previsto no Termo de Securitizagio, observados seus
procedimentos e o respectivo quorum; e (2) dever6 deliberar por nao declarar o
vencimento antecipado dos CRA e das Deb6ntures.

5.5.2. Fica desde j6 estabetecido que, caso a assembleia de Titutares de
item 5.4 acima nao seja reatizada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar
da ci6ncia peta Securitizadora da ocorrGncia de quatquer dos Eventos de Vencimento

CRA prevista no

Antecipado Nao Autom6tico das Deb6ntures, serd dectarado o vencimento antecipado das
Deb6ntures, exceto no caso da n6o realizaEao decorrer de motivo imput6vel e
Securitizadora ou e/ou ao Agente Fiduci6rio dos CRA.

5.6. Reqras Comuns
A ocorr6ncia de qualquer dos eventos descritos nas cldusulas
5.6.1.
5.1 e 5.2 dever6 ser prontamente comunicada peta Emissora i Debenturista e ao Agente
Fiduci6rio dos CRA, em prazo de at6 1 (um) Dia Utit da data em que tomar conhecimento.
O descumprimento desse dever de informar pela Emissora n6o impedir6 o exercfcio de
poderes, facutdades e pretens6es previstos nesta Escritura e nos demais Documentos da
Operagio, pela Securitizadora ou pelos Titulares de CRA, inclusive o de dectarar o
vencimento antecipado das Deb6ntures e dos CRA.

Na ocorr6ncia do vencimento antecipado das Deb6ntures
5.6.2.
(tanto o autom6tico, quanto o n6o autom6tico), independentemente da comunicagio
referida na ct6usula 5.6.1 acima, a Emissora obriga-se a efetuar o pagamento do Vator
Nominal Unit6rio das Deb6ntures da Primeira S6rie e/ou o Valor Nominal Atuatizado das
Debdntures da Segunda S6rie, conforme o caso, acrescido da RemuneraEio, catculada pro
rota temporis desde a primeira Data de lntegralizagio ou da ultima Data de Pagamento da
Remuneraqio at6 a data do seu efetivo pagamento e de quaisquer outros vatores
eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura, em at6 2 (dois) Dias Uteis
contados: (i) com relaqio aos eventos da ctdusuta 5.1 desta Escritura, da data em que for
notificada sobre o evento ali tistado; e (ii) com relaqio aos eventos da cl6usuta 5.2 desta
Escritura, da data em que for aprovado pela Debenturista o vencimento antecipado, se
assim deliberado for por titutares de CRA.
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AssemsLrn

Geul

6.1.

Nos termos do artigo 71 da Lei das Sociedades por Aq6es, os titulares das
Deb6ntures de cada S6rie poderao, a quatquer tempo, reunir-se em assembteia gerat, que
poderA ser individualizada por 56rie ou conjunta (respectivamente, "Assembteia Geral de
Debenturistas da Primeira Serie" e
",
e, quando referidas individua[ e indistintamente, "Assembteia Gerat"), a fim de detiberar

"

o

sobre mat6ria de seu interesse, aplicando-se, no que couber,

disposto na Lei das

Sociedades por Aqoes.

6.1.1. Quando a materia a ser detiberada se referir a interesses especificos

a cada uma das Series, quais sejam (a) atterag6es nas caracteristicas especificas da

respectiva S6rie, inctuindo mas nio se limitando, a (1) Vator Nominal Unit6rio, (2)
Remuneraqio, sua forma de c6tcuto e as respectivas Datas de Pagamento da Remuneragio,
(3) Data de Vencimento, e (4) Resgate Antecipado Facultativo, Oferta de Resgate
Antecipado e/ou Preqo de Resgate; (b) nao dectaraqio de Vencimento Antecipado das
Deb6ntures da respectiva 56rie; (c) a renuncia previa a direitos dos Debenturistas da
respectiva Serie ou perdao tempor6rio (waiver) para o cumprimento de obrigaq6es da
Emissora ou reatizagao de atos considerados hip6teses de vencimento antecipado da
lpiranga; e (d) demais assuntos especificos a uma determinada S6rie; a respectiva
Assembteia Geral de Debenturistas da Primeira Serie ou Assembteia Geral de Debenturistas
da Segunda Serie, conforme o caso, ser6 reatizada separadamente entre as S6ries,
computando-se em separado os respectivos quoruns de convocagio, instataq6o e
detiberagao; e

6.1.2. Quando

a

mat6ria

a ser detiberada nio

abranger quatquer dos

assuntos indicados no item 6.1.1. acima, inctuindo, mas nio se [imitando, a (a) quaisquer
alterag6es retativas aos eventos de vencimento antecipado; (b) os qu6runs de instataqio e
detiberaqSo em Assembleia Geral de Debenturistas, conforme previstos nesta C[6usuta

Oitava; (c) obrigaqoes da Emissora previstas nesta Escritura; (d) quaisquer atteraE6es nos
procedimentos apticdveis i Assembleia Geral de Debenturistas; e (e) criagio de quatquer
evento de repactuaqao de ambas as Series; serd reatizada Assembleia Geral de
Debenturistas conjunta, computando-se em conjunto os respectivos qu6runs de
convocagio, instataqSo e detiberagao.

6.2.

A Assembleia Gera[ ser6 reatizada, obrigatoriamente, em 56o Pauto, Estado

de Sio Paulo.

6.3.

A Assembleia Geral poder6 ser convocada: (i) peta Emissora; (ii)

petos

titulares das Deb6ntures que representem 10% (dez por cento), no minimo, das Deb6ntures
em Circutaqao ou das Deb6ntures em CircutagSo da respectiva Serie, conforme o caso; ou
(iii) peta CVM.

6.4.

anincio pubticado peto
menos 3 (tr6s) vezes nos 6rgios de imprensa nos quais a Emissora costuma efetuar suas
pubticaq6es, respeitadas outras regras retacionadas i pubticagio de an0ncio de convocaqio
de assembteias gerais constantes da Lei das Sociedades por Agoes, da regulamentaqho
A convocaqao da Assembteia Geral dar-se-6 mediante

aptic6vet e desta Escritura.
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6.5.

A Assembleia Geral de Debenturistas dever6 ser reatizada em prazo minimo
de 25 (vinte e cinco) dias contados da data da primeira pubticagio da convocagio, sendo
que a segunda convocaqao somente podere ser reatizada em, no minimo, 25 (vinte e cinco)
dias apos a data marcada para a instataqio em primeira convocaqao, sendo que a
Assembteia Geral de Debenturistas somente ser6 realizada ap6s a Assembleia Gera[ de
Titutares de CRA, quando for necess6ria a detiberaqao dos Titulares de CRA reunidos em
Assembteia Gerat.

6.6. A Assembteia Geral se instatar6, nos termos do par6grafo 3" do artigo 71 da
Lei das Sociedades por Agoes, em primeira convocagio, com a presenga de titutares de
Deb6ntures que representem metade, no minimo, das Deb6ntures em Circulaqao e, em
segunda convocagio, com qualquer nimero.
6.6.1. Compreende-se por "Deb6ntures em Circutag6o", para fins de
constituiqao de qu6rum, todas as Deb6ntures subscritas e integratizadas e n6o resgatadas,
exctuidas as Deb6ntures de que a Emissora eventualmente seja titutar ou possua em
tesouraria, ou que sejam de titularidade de empresas [igadas Emissora, ou de fundos de
investimento administrados por empresas ligadas A Emissora, assim entendidas empresas
que sejam subsidi6rias, cotigadas, controtadas, direta ou indiretamente, empresas sob
Controte comum ou qualquer de seus diretores, consetheiros, acionistas, bem como seus
c6njuges, companheiros, ascendentes, descendentes e cotaterais at6 o 2o (segundo) grau.

i

6.6.2. lndependentemente

das formalidades legais previstas,

ser6

considerada regular a Assembteia Geral de Debenturistas a que comparecerem todos os
titutares das Deb6ntures em Circulaqio ou das Deb6ntures em Circutaeio da respectiva
S6rie, conforme o caso.

6.7. Ser6 facuttada a presenga dos representantes [egais da Emissora na
Assembteia Geral de Debenturistas exceto quando a Emissora convocar a referida
Assembteia Geral de Debenturistas, hipotese em que ser6 obrigatoria. Caso a Emissora
ainda assim nao compareqa i referida Assembteia Geral de Debenturistas, o procedimento
dever6 seguir normatmente, sendo v6tidas as detiberaq6es nete tomadas.
6.8.

A presiddncia da Assembteia Geral caber6 ao titular das Deb6ntures eleito
petos titutares das Deb6ntures ou das Deb6ntures da respectiva 56rie, conforme o caso, na
propria Assembteia Gerat, por maioria de votos dos presentes, ou iquete designado peta
CVM.

6.9. Nas detiberaqoes da Assembleia Gerat, as decis6es da Securitizadora, no
dmbito desta Escritura, enquanto titular de Deb6ntures, deverao observar o disposto no
Termo de Securitizagio e o que vier a ser detiberado petos Titutares de CRA.
6.10.

Nas detiberaE6es da Assembteia Gerat, a cada Deb6nture em Circulagio
caber6 um voto, sendo admitida a constituigSo de mandat6rios, titutares de Deb6ntures ou
nao.

6.11. Exceto se de outra forma disposta nesta Escritura, as detiberag6es em
Assembteia Geral de Debenturistas, conforme disposto na ct6usuta 6.1 acima, deverSo ser
aprovadas por titulares de Deb6ntures que representem, no minimo, maioria simples dos
titutares de Deb6ntures em Circutaeio ou das Deb6ntures em Circulacao da respectiva
S6rie, conforme o caso, presentes na Assembleia Geral de
em primeira
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convocagao ou, a maioria simptes dos titulares de Deb6ntures presentes na Assembteia
Geral de Debenturistas, em segunda convocagio, observado que: (i) representados por
peto menos 207o (vinte por cento) das Deb6ntures em Circutagio, e (ii) enquanto a
Securitizadora for titutar de Deb6ntures, as disposiq6es do Termo de Securitizaqao e o que
vier a ser detiberado petos Titutares de CRA deverio ser por eta observados ao proferir seu
voto nas Assembteias Gerais.

6.12.

As detiberagoes tomadas pelos titulares de Deb6ntures em Assembteia Gerat
de Debenturistas no Ambito de sua compet6ncia legat, observados os quoruns estabetecidos
nesta Escritura, serao existentes, v6lidas e eficazes perante a Emissora e obrigarSo a todos

i

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

6.13. Fica desde j6 certo e ajustado que os titutares das Deb6ntures somente
poderao se manifestar em Assembteia Geral de Debenturistas conforme instruido pela
Securitizadora ou Agente Fiducidrio dos CRA ou quatquer representante [ega[ dos titutares
dos CRA apos ter sido reatizada uma assembteia geral dos titulares dos CRA de acordo com
o Termo de SecuritizagSo.

7.

OenrclqOes AorcroNlrs

7.1.

ol

EnrssoRl

E DA FIADoRA

A Emissora e a Fiadora adicionatmente se obrigam a:

(i)

fornecer i Debenturista e ao Agente Fiduci6rio dos CRA ou
disponibitizar em seu websfte ou no website da CVM, conforme o
caso:

(a)

exctusivamente no caso da Fiadora, dentro de, no mdximo, 45
(quarenta e cinco) dias ap6s o t6rmino de cada um dos 3 (tr6s)
primeiros trimestres de cada exercicio social ou em at6 5
(cinco) dias iteis ap6s a data de sua divutgaqio, o que ocorrer
primeiro, c6pia das informaE6es trimestrais (lTR) completas da
Fiadora, relativas ao respectivo trimestre, acompanhadas do
retat6rio de revisao dos auditores independentes;

(b)

dentro de, no m6ximo, 90 (noventa) dias ap6s o t6rmino de
cada exercfcio social ou em at6 5 (cinco) dias iteis ap6s a sua
divulgaqSo, o que ocorrer primeiro, c6pia de suas
demonstraE6es financeiras comptetas relativas ao respectivo
exercicio social encerrado preparadas de acordo com os
principios cont6beis determinados pela legistag6o e
regulamentag5o em vigor relativas ao respectivo exercicio
sociaI acompanhadas do relat6rio da administragio e do
retatorio dos auditores independentes;

(c)

as informaqoes periodicas e eventuais da Fiadora previstas nos

artigos 21 a 30 da lnstrugao 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
as c6pi as
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disponibitizar

(d)

i CVM;

A Debenturista

quando

na mesma data de suas pubticaqoes, os atos e

as

decis6es

referidos na ct6usula 4.8.1 acima; e

(e)

(ii )

em at6 10 (dez) Dias Uteis ou em prazo menor caso necessArio
para atendimento de solicitaglo por Autoridade, quatquer
informaqio, que razoavetmente, lhe venha a ser soticitada
peta Debenturista ou peto Agente Fiduci6rio dos CRA, a fim de
que este possa cumprir as suas obrigagoes nos termos desta
Escritura e da legistaqao e regulamentagSo apticdveis em
vigor.

proceder

i

adequada publicidade dos dados econ6mico-financeiros,

nos termos exigidos pela Lei das Sociedades por Agoes, promovendo

a

pubticaqSo das suas demonstraqoes financeiras, nos termos
exigidos pela legistagio e regutagio em vigor;
(iii )

manter as demonstrag6es financeiras mencionadas na atinea (b)
acima em sua p6gina na rede mundia[ de computadores, por um
prazo de 3 (tr6s) anos;

(iv)

atualizar anuatmente as demonstraqoes financeiras mencionadas no
inciso (ii), na alinea (b) acima, at6 (a) a data de vencimento dos
CRA ou (b) o exercicio em que os Creditos do Agronegocio devidos
peta Emissora e/ou de responsabitidade da Fiadora deixarem de
representar mais de 20% (vinte por cento) do lastro da Emiss6o, as
quais serio disponibitizadas i Debenturista para arquivamento na
CVM peta Debenturista;

(v)

a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos
registros de acordo com os principios cont6beis geratmente aceitos
no Brasit, com a Lei das Sociedades por Aq6es e com as regras da
manter

CVM;

(f)

preparar demonstraq6es financeiras de encerramento de exercicio
e, se for o caso, demonstraqoes consolidadas em conformidade com
a Lei das Sociedades por Aq6es e com as regras emitidas peta CVM,
devidamente auditadas por auditor independente registrado na
CVM;

(vi)

divutgar suas demonstrag6es financeiras anuais acompanhadas de
relat6rio dos auditores independentes, em sua piigina na rede
mundial de computadores, dentro de 3 (tr6s) meses contados do
encerramento do exercicio sociat;

(vii)

observar as disposigoes da lnstruqio CVM n' 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme atterada ("lnstrucio CVM 358"), no tocante a dever
de sigito e vedag6es negociagao;

i

(viii)

no caso da Fiadora, divulgar em sua p5gina

undial de
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computadores a ocorr6ncia de fato relevante conforme definido
peto artigo 2" da lnstruqio CVM 358;

(ix)

fornecer as informaqoes soticitadas pela CVM diretamente
Emissora,

(x)

i Debenturista ou ao Agente Fiduci6rio dos CRA;

e

nio realizar operagOes fora de seu objeto social, observadas as
disposig6es estatut6rias, [egais e regutamentares em vigor;

(xi)

manter vdtidas e regutares as licenqas, concess6es ou aprovag6es,
inctusive ambientais, indispensdveis ao seu regular funcionamento;

(xii)

apticar os recursos obtidos por meio

da

presente

Emissao

estritamente conforme descrito na ct6usula 3.5 desta Escritura;

(xiii)

cumprir todas as normas editadas peta CVM, aptic6veis i Emissora
e/ou i Fiadora, conforme o caso, necess6rias para que a Oferta e a
Operag6o de Securitizaqio para emiss6o dos CRA possam se
concretizar;

(xiv)

cumprir as normas aptic6veis que versam sobre atos de corrupqio e

atos lesivos A administragio p0blica, na forma das

Leis

e da Lei de

Lavagem de Dinheiro, por meio da
manutengSo de politicas e procedimentos internos, e (a) caso tenha
conhecimento de quatquer ato ou fato que viote aludidas normas,
comunicar6 imediatamente, desde que sua comunicagao nio seja
vedada por ordem, decisSo, [ei, regutamento ou quatquer outra
determinaqio de autoridade competente, ir Securitizadora; e (b)
Debenturista
reatizar6 eventuais pagamentos devidos
exclusivamente petos meios previstos nesta Escritura;

Anticorrupqio

i

(xv)

fazer com que suas controtadas, bem como seus respectivos
dirigentes e administradores, cumpram as normas aplic6veis que
versam sobre atos de corrupgio e atos lesivos i administraEio
pubtica , na forma das Leis Anticorrupgio e da Lei de Lavagem de
Dinheiro, por meio da manutengdo de potiticas e procedimentos
internos, e: (a) caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato
que viote aludidas normas, comunicar6 imediatamente, desde que
sua comunicagio nio seja vedada por ordem, decisio, lei,
regulamento ou qualquer outra determinag6o de autoridade
competente, i Securitizadora; e (b) reatizar6 eventuais pagamentos
devidos i Debenturista exclusivamente pelos meios previstos nesta
Escritura;

(xvi)

observar a legistaEso trabathista, previdenciSria e ambiental em
vigor, zelando sempre para que (a) a Emissora e a Fiadora nio
utitizem trabalho em condiq6es andlogas As de escravo ou trabatho
infantil (exceto peta contratagio de aprendizes, nos termos da
[egislagio apticdvet); (b) os trabalhadores da Emissora e da Fiadora
estejam devidamente registrados nos termos da legislagio em vigor;
(c) a Emissora e a Fiadora cumpram as obrigaq6es decorrentes dos
respectivos contratos de trabalho e da
trabalhista e
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previdenci6ria em vigor, exceto por (1) obrigagoes que estejam
sendo contestadas de boa-f6 peta Emissora e/ou peta Fiadora, (2)
obrigagoes com relaqio is quais a Emissora possua provimento
jurisdicionaI vigente autorizando sua nao observincia; ou (3)
obrigaE6es cujo descumprimento nao possa causar um lmpacto
Adverso Retevante na Emissora e/ou na Fiadora, observado que a
exceqao deste item (3) nao se aptica a descumprimentos
retacionados a legislagio sobre condiq6es an6togas as de escravo ou
trabatho infanti[; (c) a Emissora detenha todas as permiss6es,
licenqas, autorizaq6es e aprovagoes indispens6veis para o exercicio
de suas atividades, em conformidade com a legistaqdo ambiental
aplic6vel, exceto por aquetas em processo de renovaqao ou em
discussSo administrativa ou judiciat pendente; e (d) a Emissora
tenha todos os registros indispensdveis para o exercicio de suas
atividades, em conformidade com a [egistaqio civil e ambiental
aptic6vel ressalvada as que estiverem em discussio 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 legistaqio em vigor pertinente i Potitica
Nacional do Meio Ambiente, is Resotug6es do CONAMA - Consetho
Naciona[ do Meio Ambiente e is demais legistaq6es e
regutamentaEoes 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 destinag6o dos
recursos financeiros obtidos com a Emissao;

(xix)

efetuar o pagamento de todas as despesas, honor6rios, encargos,
custas, taxas e emotumentos necessarios para viabitizagio e
manutenqio da Emissio, mediante apresentaqio do respectivo
comprovante de despesa, observado o disposto na cl6usuta 11.10
abaixo; e

(xx)

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

7.2. Em razSo da vincutagSo de que trata 3.7 desta Escritura, a Emissora e
a Fiadora irSo arcar diretamente com as seguintes despesas:
(i)

a 9.6.7 do Termo de
Patrim6nios Separados
referentes
A
administraqao
dos
Securitizagio
dos CRA;

(ii )

despesas com a formatagio e disponibitizaqio dos Prospectos e dos

os valores previstos nas C[6usutas 9.6.2

materiais pubticit6rios de divutgaqio do aviso ao mercado, do
contexto da
Antncio de lnicio e do Anincio de Encerr
Emiss6o, na forma da regulamentaEio

f,o'
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(iii )

as despesas com prestadores de servigos contratados para a Emissio
e para a emissao dos CRA, tais como o Agente Fiduci6rio dos CRA, o
escriturador dos CRA, o Custodiante, o agente registrador dos CRA,

o Banco Liquidante, a agGncia de rating, a 83 e o auditor

independente contratado para auditar as demonstragoes financeiras
dos Patrim6nios Separados dos CM;
(iv)

as eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da
sucumbGncia em ag6es judiciais ajuizadas com a finalidade de
resguardar os interesses dos Titutares de CRA, a cobranEa e a
reatizagSo dos cr6ditos dos Patrim6nios Separados dos CRA, exceto
se a Emissora e/ou a Fiadora figurarem no polo passivo de tais
aq6es;

(v)

eventuais despesas com registros perante 6rgios de registro do
comercio e pubticagao de documentag6o de convocaqao e societdria
da Emissora retacionada aos CRA, bem como de eventuais
aditamentos aos mesmos, na forma da regutamentaqao aptic6vet;

(vi)

impressao, expediqio e pubticagio de retat6rios e informaqoes
periodicas previstas na lnstruqio CVM 600 e em regulamentaqSo
especifica;

(vii)

honor6rios, despesas e custos de terceiros especiatistas, advogados,
auditores, bem como demais prestadores de serviqos eventuatmente
contratados para resguardar os interesses dos Titutares de CRA;

(viii)

custos devidos as instituiq6es financeiras onde se encontrem abertas
as Contas Centralizadoras que decorram da manutengio das Contas
Centralizadoras;

(ix)

custos inerentes

(x)

despesas com registros perante a ANBIMA, CVM, 83, Juntas
Comerciais e Cart6rios de Registro de Titutos e Documentos,
conforme o caso, da documentaqio societ6ria da Emissora
retacionada aos CM, ao Termo de Securitizagio e aos demais
Documentos da Operaqio, bem como de eventuais aditamentos aos

i

estruturagao e tiquidaqao dos CM;

mesmos;

(xi)

despesas necess6rias para a reatizagio das Assembleias Gerais, na
forma da regutamentaqio aptic6vel, incluindo as despesas com sua
convocagio e pubticag6o, desde que soticitadas pelos Titutares de
CRA ou peta Emissora e peto Agente Fiduci6rio dos CRA no exctusivo
interesse dos Titulares de CRA;

(xii)

expediqSo de correspondGncia de interesse dos Titutares de CRA;

(xiii)

honor6rios de advogados, custas

e

inctuindo

despesas

t{
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verbas de sucumb6ncia) incorridas peta Emissora e/ou peto Agente

Fiduci6rio

dos CRA na defesa de eventuais processos

administrativos, e/ou judiciais propostos contra os Patrim6nios
Separados dos CRA, exceto se tais processos foram instaurados por
motivo imput6ve[ i Securitizadora ou decorram de conting6ncias da
Securitizadora que nao estejam retacionadas aos Patrim6nios
Separados dos CRA;

(xiv)

honorArios e despesas incorridas na contrataqSo de serviEos para
procedimentos extraordin6rios especificamente previstos nos
Documentos da Operaqio e que sejam atribuidos

(xv)
7.3.

i Emissora; e

quaisquer tributos e/ou despesas e/ou sanq6es, presentes e futuros,
que sejam imputados por [ei aos Patrim6nios Separados dos CRA.

A Emissora e a Fiadora ficam desde jii obrigadas a enviar os recursos

das

despesas previstas nas ct6usutas7.1 e 7.2 acima para as Contas Centratizadoras, conforme

notificagio a ser enviada pela Securitizadora com 30 (trinta) dias ou em prazo inferior,
conforme aplic6ve[, para que o pagamento das referidas despesas seja reatizado peta
Securitizadora tempestivamente.

7.4. A Emissora e a Fiadora ficarSo obrigadas a reembotsar quaisquer despesas
previstas nas ct6usutas 7.1 e 7.2 acima, arcadas.petos Patrim6nios Separados dos CRA ou
peta Securitizadora, no prazo de 30 (trinta) Dias Uteis.

7.5. Na hipotese de atraso na reatizaqio da transferGncia ou do reembotso
prevista na ct6usula 7.4 acima, incidirio, sobre o valor devido, peta Emissora e pela
Fiadora i Securitizadora, a partir do t6rmino do prazo previsto na mesma ct6usula, ate a
data de seu efetivo pagamento, mutta morat6ria nio compensat6ria de 2% (dois por cento)
e juros de mora de 1% (um por cento) ao m6s, com c6tcuto pro rota dfe. Referidos encargos
serao revertidos, pela Securitizadora, em beneficio dos Titutares de CRA, e deverao ter a
apticaEao prevista na forma da cl6usuta 4.'1(xx) do Termo de Securitizaqio.

8.

DrcmnrqOes

8.1.

DA EmrssoRl E DA

FllooRl

A Emissora declara, nesta data,

(i)
(ii)

i Debenturista que:

estd devidamente autorizada a celebrar esta Escritura e a cumprir com
todas as obrigaE6es previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
legais e estatut6rios necessdrios para tanto;

a

celebragao desta Escritura e o cumprimento das obrigaq6es aqui
previstas nio infringem qualquer obrigagio anteriormente assumida

peta Emissora;

(iii)

e uma sociedade devidamente organizada, constitufda e existente sob
a forma de sociedade por ag6es de capitat fechado de acordo com as

leis

brasiteiras, bem como est6 devidamente autorizada

a

desempenhar a atividade descrita em seu objeto sociat;

,w'./
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(iv) as pessoas que a representam na assinatura desta Escritura

t6m

poderes bastantes para tanto;

(v)

as obrigag6es da Emissora e da Fiadora nesta Escritura n6o contrariam
quatquer ordem, decisao ou sentenga administrativa, arbitraI ou
judiciat, em retagao )s quais a Emissora tenha sido formatmente
cientificada, que afete a Emissora e/ou quatquer de suas Subsidi6rias

Retevantes, ou quaisquer de seus bens e propriedades;

(vi)

esta Escritura constitui uma obrigagio legat, vdtida e vincutante da
Emissora, exequivel de acordo com os seus termos e condiE6es;

(vii) a celebraqio da Escritura e a cotocaESo privada das Deb6ntures nio
infringe quatquer disposiqSo legat, contrato ou instrumento do qual a
Emissora e/ou quatquer de suas Controtadas Relevantes seja parte ou
no qual seus bens e propriedades estejam vinculados, nem resuttar6
em: (a) vencimento antecipado de quatquer obrigag6o estabelecida em
quatquer desses contratos ou instrumentos; (b) criaqao de quatquer
6nus sobre quatquer ativo ou bem da Emissora; ou (c) rescisao de
quatquer desses contratos ou instrumentos;

(viii) nenhum registro, consentimento, autorizagio, aprovaqio, [icenqa,
ordem ou quatificaEao perante quatquer autoridade governamental ou
org6o regutatorio, e exigido para o cumprimento de suas obrigaq6es
nos termos desta Escritura e das Deb6ntures, ou para a reatizagio da
Emiss6o, exceto peto cumprimento das formatidades de que trata a
ct6usuta 2.2. acima;

(ix)

as demonstrag6es financeiras da Emissora de 31 de dezembro de 2017,
em conjunto com as respectivas notas expticativas, retat6rio do auditor
posiqao financeira da
independente, representam corretamente
Emissora em tal data, e foram devidamente etaboradas de acordo com
pr6ticas cont6beis adotadas
BrasiI
com
normas

a

e

no

as

as

internacionais de retat6rio financeiro ("lFRS");

(x)

nio h6 quatquer agio judicial, procedimento administrativo ou arbitra[
em relagio aos quais a Emissora tenha sido formatmente cientificada
ou, no seu methor conhecimento, inquerito ou outro tipo de
investigaqio governamental, que possa vir a causar lmpacto Adverso
Retevante na Emissora ou em qualquer de suas Subsidi6rias Retevantes,
alem daquetes mencionados nas suas demonstrag6es financeiras;

(xi)

a Emissora e/ou suas Subsidi6rias Retevantes est6 em cumprimento das
[eis e regulamentos ambientais a ela aptic6veis, inctusive, mas n6o
[imitado
legislagao em vigor pertinente Politica Nacional do Meio
Ambiente, as Resotug6es do CONAMA - Consetho Nacional do Meio
Ambiente e as demais [egistag6es e regutamentag6es ambientais
suptetivas, exceto com retagao iquetas normas, leis e regulamentos
que estejam sendo contestadas de boa-fe peta Emissora, para as quais
a Emissora possua provimento jurisdicional vigente autorizando sua nio
observincia ou que n6o possam causar um lmpacto
levante
na Emissora, adotando as medidas destinadas
corrigir

i,

i

/o'
U)

a
o
rOSP

- 2377373LvI

v
Ultr

P$

n

3' Regisuo de Titulos e Dmlmentos dB Cidadedo Rio de
JaneiroRJ, CMJ: 27.1 50.253,0001.75, Rua da Qdbnda
u 52, anda, Cen[olRl, CEP: 20.fi1'{30,
Oficia[ Rarlib /rlves da gka
Sulrt Ri:ado V. l* tutwos

40

f

Autmz : t4aol

A,

Fcnrrda dr Sla

eventuais danos ambientais apurados, decorrentes da atividade
descrita em seu objeto socia[ e zeta sempre para que: (a) sejam
detidas todas as permiss6es, [icengas, autorizaE6es e aprovag6es
indispens6veis para o exercicio de suas atividades, em conformidade
com a legislaq6o ambiental aplic6vel; e (b) sejam obtidos todos os
registros indispens6veis para o exercicio de suas atividades, em
conformidade com a legistagao civiI e ambiental aplic6vet, em
qualquer caso;

suas Subsidiiirias Relevantes observam a legislag6o
trabalhista, previdenci6ria e ambienta[ em vigor, para que (a) n6o
utitizem trabalho em condiq6es an6logas is de escravo ou trabatho
infantil (exceto peta contrataqio de aprendizes, nos termos da
legistaqSo aptic6vet); (b) os trabathadores da Emissora e de suas
Subsidi6rias Relevantes estejam devidamente registrados nos termos
da [egistaqio em vigor; (c) cumpram as obrigaq6es decorrentes dos
respectivos contratos de trabalho e da tegislagio trabalhista e
previdenci6ria em vigor, exceto por (1) obrigaE6es que estejam sendo
contestadas de boa-fti peta Emissora, por suas Subsidi6rias Retevantes;
(2) obrigag6es com retaEio As quais a Emissora e/ou suas Subsidi6rias
Retevantes possua provimento jurisdicional vigente autorizando sua
nao observincia; ou (3) obrigag6es cujo descumprimento n6o possa
causar um lmpacto Adverso Relevante na Emissora, observado que a
exceg6o deste item (3) n6o se aplica a descumprimentos retacionados
a legistaqio sobre condiq6es an6logas is de escravo ou trabalho
infantit; (c) detenham todas as permiss6es, licenqas, autorizag6es e
aprovag6es indispens6veis para o exercicio de suas atividades, em
conformidade com a legistagio ambiental aplic6vet; e (d) tenham
todos os registros indispens6veis para o exercicio de suas atividades,
em conformidade com a [egistagio civiI e ambienta[ aptic6vet;

(xii) a

Emissora

e

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

(xiv)

a

Emissora, sua controtadora, suas controladas, bem como seus
respectivos dirigentes e administradores, cumprem as normas
aplic6veis que versam sobre atos de corrupg6o e atos lesivos e
administraqio pubtica na forma das Leis Anticorrupgio e da Lei de
Lavagem de Dinheiro, na medida em que (a) mant6m mecanismos e
procedimentos internos que asseguram o devido cumprimento de tais
normas; (b) buscam dar pleno conhecimento de tais normas a todos os
profissionais que venham a se retacionar com a Emissora; e (c) abst6mse de praticar atos de corrupgio e de agir de forma lesiva a
administragio pubtica, nacional e dos paises em que atua, conforme
aptic6vet, no seu interesse ou para seu beneficio, exctusivo ou n6o;

(xv) inexiste

viotaq6o de quatquer dispositivo legat ou regulat6rio, nacional
paises
ou dos
em que atua, conforme aptic6vet, relativo d pr6tica de
corrupgio e atos tesivos administraqio pubti
, sem
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limitagSo, as Leis Anticorrupgao e a Lei de Lavagem de Dinheiro, peta
Emissora;

(xvi) nao verificou a existdncia de viotaqio de quatquer dispositivo legal ou
regulat6rio, nacional ou dos paises em que atua, conforme apticevet,

relativo i pr6tica de corrupgio e atos lesivos i administragao priblica,
incluindo, sem limitagao, as Leis Anticorrupqao e a Lei de Lavagem de
Dinheiro, peta Emissora e por suas Subsidi6rias Retevantes.

8.2.

A Fiadora declara, 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
legais e estatuterios necessArios para tanto;

(ii)

a cetebraqio desta Escritura e o cumprimento das obrigaq6es aqui
previstas nio infringem quatquer obrigagio anteriormente assumida
peta Fiadora;

(iii)

e uma sociedade devidamente organizada, constituida e existente sob
a forma de sociedade por ag6es de capital aberto de acordo com as
[eis brasiteiras, bem como este devidamente autorizada a
desempenhar a atividade descrita em seu objeto sociat;

(iv) as pessoas

que

a representam na assinatura desta Escritura

t6m

poderes bastantes para tanto;

(v)

as obrigagoes assumidas peta Emissora e pela Fiadora nesta Escritura
n6o contrariam quatquer ordem, decisio ou sentenqa administrativa,
quais
Fiadora tenha sido
arbitraI ou judicia[, em relaqao
formalmente cientificada, que afete a Fiadora e/ou qualquer de suas
Controtadas Retevantes ou quaisquer de seus bens e propriedades;

is

a

(vi) esta Escritura

constitui uma obrigagio [egat, viitida e vincutante da
Fiadora, exequivel de acordo com os seus termos e condiq6es;

(vii) a cetebraq6o da Escritura e a colocagio

privada das Deb6ntures n6o
infringe quatquer disposigao [ega[, contrato ou instrumento do qual a
Fiadora e/ou quatquer de suas Controtadas Retevantes seja parte ou no
qual seus bens e propriedades estejam vinculados, nem resultar6 em:
(a) vencimento antecipado de qualquer obrigagio estabetecida em
quatquer desses contratos ou instrumentos; (b) criagao de quatquer
6nus sobre quatquer ativo ou bem da Fiadora; ou (c) rescisio de
quatquer desses contratos ou instrumentos;

(viii) nenhum registro, consentimento, autorizag6o, aprovagio, [icenga,
ordem ou quatificagao perante quatquer autoridade governamental ou
orgao regulatorio, 6 exigido para o cumprimento de suas obrigag6es
nos termos desta Escritura e das Deb6ntures, ou para a reatizaqio da
Emiss6o, exceto peto cumprimento das formatidades de que trata a
ct6usuta 2.2 acima;

(ix) as demonstrag6es

financeiras da Fiadora de 30 de junho de 2018 e de
30 de setembro de 2018, em conjunto com as respectivas notas
explicativas, retat6rio
auditor independente,

do
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corretamente a posiq6o financeira consolidada da Fiadora em tal data,
e foram devidamente etaboradas de acordo com as pr6ticas cont6beis
adotadas no Brasil e com as IFRS;

(x)

nio h6 qualquer agio judicial, procedimento administrativo ou arbitral
em relaqao aos quais a Fiadora tenha sido formatmente cientificada
oU, no seu methor conhecimento, inqu6rito ou outro tipo de
investigagio governamentat, que possa vir a causar lmpacto Adverso
relevante na Fiadora ou em qualquer de suas Controtadas Retevantes,
a[6m daqueles mencionados nas demonstrag6es financeiras e/ou
formul6rio de refer6ncia da Fiadora, conforme disponibitizados i CVM
e ao mercado;

(xi)

a Fiadora e suas Controladas Retevantes, conforme aptic6vet,

estio em cumprimento das leis e regutamentos ambientais a ela
aplic6veis, inclusive, mas n6o [imitado e, legistagio em vigor

i

Potitica Nacional do Meio Ambiente, is ResotuE6es do
e is demais legislaq6es
e regutamentag6es ambientais suptetivas, exceto com relaqio iquetas
normas, leis e regutamentos que estejam sendo contestadas de boa-f6
pela Emissora ou para as quais a Emissora possua provimento
jurisdicional vigente autorizando sua nio observincia, adotando as
medidas destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ambientais
apurados, decorrentes da atividade descrita em seu objeto social e
zeta sempre para que: (a) sejam detidas todas as permiss6es, licengas,
autorizagOes e aprovaq6es necess6rias para o exercicio de suas
atividades, em conformidade com a legislagio ambiental aplicdvet; e
pertinente

CONA 4A - Conselho Nacional do Meio Ambiente

(b) sejam obtidos todos os registros necess6rios, em conformidade com
a legislaqio civiI e ambiental aplic6vet, em quatquer caso;

(xii)

Fiadora e suas Controladas Retevantes observam a legistagio
trabalhista, previdencidria e ambiental em vigor, para que (a) nio
utitizem trabatho em condig6es andtogas is de escravo ou trabatho
infantil (exceto peta contratagio de aprendizes, nos termos da
legistag6o aptic6vet); (b) os trabalhadores da Fiadora e de suas
Controtadas Relevantes estejam devidamente registrados nos termos
da legislaqio em vigor; (c) cumpram as obrigag6es decorrentes dos
respectivos contratos de trabatho e da legislaqio trabalhista e
previdenci5ria em vigor, exceto por (1 ) obrigaq6es que estejam sendo
contestadas de boa-f6 pela Fiadora e/ou por suas Controladas
Retevantes; (2) obrigag6es com retaq6o is quais a Fiadora e/ou suas
Controtadas Retevantes possua provimento jurisdicionaI vigente
autorizando sua nio observincia; ou (3) obrigag6es cujo
descumprimento nio possa causar um lmpacto Adverso Relevante na
Fiadora, observado que a excegio deste item (3) nio se aplica a

a

descumprimentos retacionados a [egislaEio sobre condiq6es an6logas

is

de escravo ou trabalho infantil; (d) detenham todas as permiss6es,
licenqas, autorizaq6es e aprovaq6es indispens6veis para o exercicio de
suas atividades, em conformidade com a legistaqio ambiental
aplic6vel; e (e) tenham todos os registros indispens6veis para o
exercfcio de suas atividades, em conformidade com a tegislagio civit
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ambientaI apticdvet;

(xiii) a Fiadora atua exctusivamente como holding, sendo seu objeto social a
participagao em outras sociedades, e n6o det6m, portanto, qualquer
licenqa, autorizaqao, permissao ou registro, bem como nao tem
funcion6rios proprios;

(xiv)

nio omitiu nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu
conhecimento e que possa causar um lmpacto Adverso Relevante na
Fiadora e/ou na Emissora e/ou em qualquer de suas Controtadas
Retevantes;

(xv) a Fiadora,

suas controtadas, bem como seus respectivos dirigentes e
administradores, cumprem as normas aplic6veis que versam sobre atos
de corrupqao e atos lesivos A administraqao p0blica, na forma das Leis
Anticorrupgao e da Lei de Lavagem de Dinheiro, na medida em que (a)
mantdm 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
Fiadora; e (c) abstGm-se de praticar atos de corrupqao e de agir de
forma [esiva administragio pubtica, nacional e dos paises em que
atua, conforme aplic6vet, no seu interesse ou para seu beneficio,
exclusivo ou nao;

i

(xvi) inexiste viotagio de qualquer dispositivo [egat ou regutat6rio, nacional
ou dos paises em que atua, conforme apticdvet, retativo i priitica de
corrupqio e atos lesivos i administragio p0btica, incluindo, sem
limitaqao, as Leis Anticorrupqdo e a Lei de Lavagem de Dinheiro, peta
Fiadora; e

(xvii) nao verificou a exist6ncia de viotaqao de qualquer dispositivo [ega[ ou
regutat6rio, nacional ou dos paises em que atua, conforme aptic6vet,
retativo i pr6tica de corrupgio e atos tesivos i administraqio p[rbtica,
incluindo, sem limitagio, as Leis Anticorrupqio e a Lei de Lavagem de
Dinheiro, por suas Controtadas Relevantes.

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 Fiduciiirio dos CRA em ate 2 (dois) Dias Uteis da data
de sua ci6ncia acerca da referida inveracidade, incomptetude ou incorreqio, sendo certo
que o conhecimento de tal fato independer6 de manifestagao por parte da Debenturista ou
do Agente Fiduciirio dos CRA.
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9.

Fsnadr3

e

S]ra

Comuxrcnc6es

9.1.

As comunicaq6es a serem enviadas por qualquer das partes nos termos desta
Escritura deverio ser encaminhadas para os seguintes endereEos:

(i) Paro a Emissoro
IPTnINGA PRoDUToS DE PETR6LEo S.A.
Avenida Brigadeiro Luis Ant6nio, 1.343,8o andar
CEP 01317-910, S5o Paulo - 5P
At.: Sra. Maristeta Akemi Utumi Seiler
Tet.: (11) 3177-6155
Fax: (1 1) 3177-6938
E-mait: maristela. sei [er@uttra.com. br

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

(ii) Para o Fiadoro
UlrRapan Plnrrcrelg6Es S.A.
Avenida Brigadeiro Luis Ant6nio, 1343,8o andar
CEP 01317-910, Sao Paulo - SP
At.: Sra. Maristela Akemi Utumi Seiler
Tet.: (11) 3177-6155
Fax: (1 1) 3177-6938
E-mai[: maristeta.seiter@uttra.com. br

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

(iii) Para a Debenturista
VERT Complnxn SecunrnzlooRl.
Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, 7o andar
CEP 05407-003, S5o Pauto - SP

At.: Sra. Martha de Sil Pessoa / Fernanda Otiveira Ribeiro Prado de Metlo /
Victoria de Sil

/ F6bio Bonatto Scaquetti

Tet.: (11) 3385-1800
E-mait: dri@vertcap.com.br

/

operacoes@vert-capitat.com

9.2. As comunicagoes serio consideradas entregues: (i) quando enviadas aos
endereqos acima sob protocolo ou com "aviso de recebimento"; ou (ii) por correio
etetr6nico serao consideradas recebidas na data da confirmaqao de recebimento
etetr6nico. Os originais serio encaminhados para os endereqos acima em ate 5 (cinco) Dias
Uteis apos o envio da mensagem.
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9.3. A mudanga de quatquer dos enderegos acima dever6 ser comunicada is
outras Partes peta Parte que tiver seu endereqo atterado, sob pena de serem considerados
entregues as comunicaqoes enviadas aos endereqos anteriormente indicados.

10.

PlcmleNro
10.1

.

DE TRTBUToS

Os tributos incidentes sobre

a

Emissao

e as Deb6ntures deverao ser

tributagio
incidentes sobre quaisquer pagamentos devidos i Securitizadora, na qualidade de titutar
das Deb6ntures em decorr6ncia desta Escritura. Neste sentido, referidos pagamentos
deverio ser acrescidos dos vatores atuais e futuros correspondentes a quaisquer tributos
que sobre etes incidam, venham a incidir ou sejam entendidos como devidos. Da mesma
forma, caso, por forqa de norma ou determinagao de autoridade, a Emissora, na quatidade
de titutar das Deb6ntures, conforme o caso, tiver que reter ou deduzir, de quaisquer
pagamentos feitos exclusivamente no dmbito das Deb6ntures, quaisquer tributos e/ou
taxas, a Emissora dever6 acrescer a tais pagamentos vatores adicionais de modo que a
Securitizadora, na quatidade de titutar das Deb6ntures, receba os mesmos vatores que
seriam por eta recebidos caso nenhuma retengSo ou dedugio fosse reatizada. Para tanto, a
Emissora desde j6 reconhece ser pecuni6ria a obrigagio aqui prevista, e dectara serem
liquidos, certos e exigiveis todos e quaisquer vatores que vierem a ser apresentados contra
si, peta Securitizadora, na quatidade de titutar das Deb6ntures, pertinentes a esses
tributos e, nos termos desta Escritura, os quais deverio ser liquidados, peta Emissora, por
ocasiao da sua apresentagio pela Securitizadora.
integralmente pagos pela Emissora, incluindo, sem [imitaqSo, todos os custos de

10.2. A Emissora n5o ser6 respons6vel pelo pagamento de quaisquer tributos que
venham a incidir sobre o pagamento de rendimentos peta Securitizadora aos titutares de
CR.A e/ou que de qualquer outra forma incidam sobre os titutares de CRA em virtude de
seu investimento nos CRA.

10.3. Os rendimentos gerados por apticaqio em CRA por pessoas ffsicas estio atuatmente
isentos de imposto de renda, por forga do artigo 3o, inciso lV, da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de7004, conforme atterada, isenEao essa que pode sofrer alteragoes ao [ongo do
tempo. A Emissora nio serd respons6vel peta reatizagao de quatquer pagamento adicional
Securitizadora ou aos titulares dos CRA em razlo de quatquer atteragao na [egislaqio
tributiria ou na tributaqao apticdvel aos CRA, conforme descrito acima.

i

11.

DrsrosrqOrs GrRlrs

11.1. Nio se presume a renrlncia a quatquer dos direitos decorrentes

desta
quatquer
Escritura. Desta forma, nenhum atraso, omissao ou liberatidade no exercicio de
direito ou facutdade que caiba Debenturista em razao de qualquer inadimptemento da
Emissora prejudicard o exercicio de tal direito ou facutdade, ou ser6 interpretado como
ren0ncia ao mesmo, nem constituir6 novaqio ou precedente no tocante a quatquer outro
inadimplemento ou atraso.

i

11.2. Esta Escritura 6 firmada em carAter irrevog6vel e irretrat6vel, satvo na
hipotese de nao preenchimento dos requisitos retacionados na cl6usuta 2u acima, obrigando
as partes por si e seus
6-r, rr

sucessores.
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-frE11.3. Caso quatquer das disposigoes ora aprovadas venha a ser jutgada itegal,
inv6tida ou ineficaz, prevatecerio todas as demais disposiEoes nio afetadas por ta[
jutgamento, comprometendo-se as partes, em boa-f6, a substituirem a disposiqio 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

retaqao ao objeto neta previsto.

11.5. As palavras e os termos constantes desta Escritura, aqui nio expressamente
definidos, grafados em portugu6s ou em qualquer lingua estrangeira, bem como quaisquer
outros de linguagem 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, deverao ser
compreendidos e interpretados em consonincia com os usos, costumes e pr6ticas do
mercado de capitais brasiteiro.
11.6. As Partes declaram, mritua e expressamente, que a presente Escritura foi
cetebrada respeitando-se os principios de probidade e de boa-f6, por livre, consciente e
firme manifestagdo de vontade das Partes e em perfeita relagao de equidade.

11.7. Esta Escritura e as Deb6ntures constituem titutos executivos extrajudiciais
nos termos do artigo 784 da Lei 13.105, de 16 de margo de 2015, conforme alterada
("C6dieo de Processo Civit"), reconhecendo as partes, desde j6, que independentemente
de quaisquer outras medidas cabiveis, as obrigagoes assumidas nos termos desta Escritura
comportam execugao especifica, submetendo-se as disposiEoes dos artigos 815 e seguintes
do Codigo de Processo Civit, sem prejuizo do direito de dectarar o vencimento antecipado
das Deb6ntures nos termos desta Escritura.

11.8. As Partes concordam que a presente Escritura, poder6 ser alterada, sem a
necessidade de quatquer aprovaqao dos titutares de CRA, desde que a referida alteragao
nao prejudique a validade, exigibitidade ou exequibitidade desta Debenture, sempre que e
somente (i) quando tal atteraEio decorrer exctusivamente da necessidade de atendimento
a exig6ncias de adequaqio a normas [egais, regutamentares ou exig6ncias da CVM, ANBIMA,
83 e/ou demais reguladores; (ii) quando verificado erro materiat, seja ele um erro
grosseiro, de digitagao ou aritm6tico; e (iii) em virtude da atualizaqio dos dados cadastrais
das Partes, tais como atteragSo na razSo sociat, endereqo e tetefone, entre outros, desde
que nao haja qualquer custo ou despesa adiciona[ para os titutares de CRA.

is

Deb6ntures e a quaisquer outros vatores
eventuatmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura nao serao passiveis de
compensagio com eventuais creditos da Debenturista e o n6o pagamento dos valores
devidos no prazo acordado poder6 ser cobrado peta Debenturista e eventuais sucessores e
cession6rios peta via executiva, nos termos dos artigos 784 e 785 do Codigo de Processo
Civit.

11.9. Os pagamentos referentes

11.1O. Para despesas mencionadas na Ctdusuta 7.1(xix) acima que, individuatmente,
venham a superar o vator de R55.000,00 (cinco mil reais), ser6 necess6ria a aprovagio
previa e por escrito (ainda que de forma eletr6nica) da lpiranga.
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12.

Fcnr6dl Slr

La e FoRo

12.1.

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

12.2. Fica eteito o Foro da Cidade de Sio Pauto, Estado de Sio Pauto, para dirimir
quaisquer dOvidas ou controversias oriundas desta Escritura, com ren0ncia a quatquer
outro, por mais privitegiado que seja.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam a presente Escritura, em 6
(seis) vias de igual teor e forma, na presenEa de 2 (duas) testemunhas.

56o Paulo, 8 de novembro de 2018.

[Restonte da pogina intencionalmente deixado em bronco]
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Pdgina de ossinaturas I /4 do lnstrumento Particular de Escritura da 80 Emissdo de
Deb€ntures Simples, Ndo Conversiveis em Agles, em 2 (duas) Sdries, da Especie
Quirogrofdria, com Garontia Adicionol Fidejussoria, pora Colocaqdo Privada, da lpiranga
Produtos de Petroleo 5.A., firmado em 8 de novembro de 2018, entre o lpiranga Produtos
de Petroleo 5.A., a Ultrapar Participag1es 5.A., VERT Componhia Securitizadora
lprRlxcl PRoouros oe Pern6leo S.A.
(Emissoro)

Por'.
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Cargo:
Maristela A. Utumi Seiler
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Pdgina de assinaturos 214 do lnstrumento Porticular de Escritura do 80 Emissdo de
Deb€ntures Simples, Ndo Conversiveis em Agles, em 2 (duos) Sdries, do Especie
Quirogrofdrie, com Garantio Adicional Fidejussorio, paro Colocaqdo Privoda, do lpiranga
Produtos de Petroleo 5.A., firmado em 8 de novembro de 2018, entre o lpiranga Produtos
de Petroleo 5.A., a Ultrapar Participoqdes 5.A. , VERT Componhio Securitizodora

Ulrmpln PrnncrelqOEs S.A.
(Fiadoro)
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Pdgino de assinaturas 314 do lnstrumento Particular de Escritura do 8a Emissdo de
Deb€ntures Simples, Ndo Conversiveis em Agles, em 2 (duas) Siries, do Espdcie
Quirogrofdrio, com Garantio Adicionol Fidejussoria, paro Colocaqdo Privada, da lpironga
Produtos de Petroleo 5.A., firmado em 8 de novembro de 2018, entre a lpirongo Produtos
de Petroleo 5.A., o Ultropor ParticipoE1es 5.A. , VERT Companhia Securitizadora

nn SrcuRrrrzlooRl
(Debenturisto)

VERT ColrplN

J ;c[.n,
Por:
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Pdgina de assinaturas 414 do lnstrumento Porticulor de Escritura do 8a Emissdo de
Debdntures Simples, N6o Conversiveis em Agdes, em 2 (duos) Sdries, da Especie
Quirografdria, com Garantio Adicionol Fidejussorio, poro Colocaqdo Privoda, da lpirongo
Produtos de Petroleo 5.A., firmado em I de novembro de 2018, entre o lpirongo Produtos
de Petroleo 5.A., o Ultrapor PorticipaEdes 5.A. , VERT Companhio Securitizodoro

Testemunhas
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ANexo I - CnoNocRAMA

iIr-,* ::: l::lIi;liHi
DftB66ul6fr{g[o:iiiiAl-El

Afl$iiilA$A
DE

PrcarueNro

Pau m DesENrunrs oa PntmetRl SErue:
PERIODO DE CAPITALIZACAO DA REIIAUNEMCAO

Dlrls

lxicro oo Prniooo

Fm,t

oe

CmmuzaEAo

DE PAGAMENTO

17

t06t2019

16t 12t2019

15/06/2020
15/ 12t2020
15t06t2021
15/12t2021
15t06t7022
15/12/2022
15t06t2023
15t12t2023

(rxclusve)

Primeira Data de
lnteqratizac6o
17 t06t2019
16t12t2019
15t06t2020
15t12t2020
15t06t2021
15/12t2021
15/06/2022
15t12/2022
15t06t2023
Plm m

DeaENrunes

17

lxicro oo Penlooo or
CmmuzrgAo (rxcr-usvr)

PoRCE$TAGEAA DE

furonmzaEAo oo

Vlr-on Norruxll

t06t2019

0,00o/o

16t12t2019
15t06/2020
15/12t2020
15/06/7071
15t12t2021
15/06t2022
15t12t2022
15t06t2023
15/ 12/2023
ol SrouNol

Peniooo or CapmuzlcAo

Daus
oe Plclnexro

oo Peniooo oe

ol

0,00o/o

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

SErue:

REmuxEucAo
Frm

0,00%
0,00%
0,00%

oo Peniooo or

Clrmlrzlglo
(ExcLusrvE)

PORCENTAGEM DE

AmomzlgAo oo
Velon NormNlt

Aruttzloo ols
DesExrunes ol
Secuxoa SEme

16/12t2019
/ 12/
15t12t2021
1st12t2022
15t12t2023
16t12t2024
15t12t2025

15

Primeira Data de
lntesralizacSo
16t 12/2019
15t12t2020
15/17/2021
15/12t
15t12/2023
16t12t2024

16t12t2019

0,00%

15/12t2020
15t12/2021
15t12/2022
15t12t2023
16/12/2024
15t12t2025

0,007,,

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
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ANexo ll - BoLenm oe SusscnrcAo

Mooelo

DE BoLETTM DE

SuBscRrgAo CoNronms PRrvrsro

Bolerrm

DE

Nl Cdusut-l 4.1.7 DEsrA Escnrrum

SuBscRrqAo oe DraExruREs

Nol
Emissora
an6nima, sem registro de companhia aberta perante
lprnnxcl Pnoouros oe Pern6lro S.A.,
a ComissSo de Valores Mobiti6rios ("CVM"), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Rua Francisco Eug6nio, 329, parte, 56o Crist6vao, CEP 20.941-900, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Minist6rio da Fazenda ("CNPJ/ME") sob o no
33.337.12210001-27, neste ato devidamente representada na forma de seus atos societirios
arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (",JEE&A") sob o NIRE 33.3.0029040'
,,
1. na quatidade de emissora das Deb6ntures (abaixo definidas

Debenturista ou Subscritor
VERT Complxnn SrcunrrzADoRA, companhia securitizadora, com sede na Cidade de Sio Paulo,
Estado de Sao Pauto, locatizada na Rua Cardea[ Arcoverde, 2365,7" andar, Pinheiros, CEP 05407003, inscrita no CNPJ/MF sob o no 25.005.683/0001-09, na quatidade de subscritora das Deb6ntures

("Debenturista" ou "Securitizadora").

Caracterfsticas da EmissSo
Em'15 de dezembro de 2018, a Emissora emitiu 900.000 (novecentas mit)
nominal unitirio de R51.000,00 (miI reais), no Ambito da sua 8a EmissSo de Deb6ntures Simptes,
Nio Conversiveis em Ag6es, em 2 (duas) S6ries, da Esp6cie Quirograf6ria, com Garantia Adicional
Fidejuss6ria, para Colocagio Privada (respectivamente, "Deb6ntures" e "E4j$ig"), reatizada na
forma do "lnstrumento Particular de Escritura do 8a Emissdo de Deb€ntures Simples, Ndo
Conversiveis em Agles, em 2 (duas) Sdries, do Espdcie Qltirogrofario, com Gorantia Adicional
Fidejussoria, pora Colocagdo Privoda, do lpirango Produtos de Petroleo S.A:', firmado entre a
Emissora, a Debenturista, a Uttrapar Participagoes S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o no
33.256.43910001-39, na quatidade de fiadora ("Fiadora") e a VERT Cotrlpnxnn SecuntlzADom,
sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n'25.005.683/0001-09, na quatidade de subscritora das
Deb6ntu res ( "Securitizadora" ) ( " Escritura " ).

a subscrig5o da totatidade das Deb6ntures, a VERT CompaNnn Secunmzloou ser6 a inica
titutar das Deb6ntures, passando a ser credora de todas as obrigagoes, principais e acess6rias,
devidas peta Emissora no Ambito das Deb6ntures, as quais representam direitos credit6rios do
agroneg6cio nos termos do 51o, do artigo 23, da Lei no 11.076, de 30 de dezembro de 2004,

Ap6s

conforme atterada ("Lei 11.076"), nos termos desta Escritura ("Cr6ditos do Aeronee6cio");
A emiss6o das Deb6ntures se insere no contexto de uma operaE6o de securitizagSo de recebiveis do
agroneg6cio que resuttar6 na emissSo dos Certificados de Recebiveis do Agroneg6cio das 1" e 2"
S6ries da 20" EmissSo da VERT Companhia Securitizadora ("CRA"), aos quais os cr6ditos devidos

peta Emissora no Ambito das Deb6ntures serio vinculados como lastro ("Opera$So

de

Securitizac6o" ).
Os CRA ser6o distribuidos por meio de oferta p0btica sob regime de garantia firme de subscrigSo,
-se o regime de
sendo que a garantia firme se limitar6 ao montante base da
no 400, de 29
de cotocaqio ao lotes adicionat, nos termos da
fo)
(r)
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de dezembro de 2003, conforme alterada ("Oferta" e "lnstrucio CVM 400") e ser6o destinados a
investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9oB e 9o-C da lnstrugio CVM no 539, de 13
de novembro de 2013, conforme alterada, futuros titulares dos CRA ("Titulares de CRA").

Na hip6tese de, por ocasiSo do encerramento da Oferta, a R5750.000.000,00 (setecentos e
cinquenta mithoes de reais), vator total inicia[ da Emiss6o, esta ser6 reduzida proporcionalmente,
com o consequente cancetamento das Deb6ntures nio integralizadas, a ser formatizado por meio
de aditamento d Escritura.
A Emissio e seus termos e condig6es foram autorizados na Assembteia Gerat ExtraordinAria

da

Emissora realizada em 7 de novembro de 2018, conforme o disposto no artigo 59 da Lei 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ac6es").

Afianga prestada peta Fiadora, nos termos da Ct6usuta 4.11 da Escritura, foi autorizada na Reuni6o
do Conselho de Administracio da Fiadora reatizada em 7 de novembro de 2018.

!dentificagdo do Subscritor
Tet.:

Nome:

(11) 338s-1800
E-mait:
fernanda@vert-capital. com

VERT Companhia Securitizadora

Enderego:
Rua Cardea[ Arcoverde.

2365,7" andar

Bairro:
Pinheiros
Nacionatidade:
Brasiteira
Doc. de identidade:

CEP:

Cidade:

UF:

05407-003

Sao Paulo

SP

Data

Estado Civil:

de Nascimento:

N/A

N/A

O196o Emissor:

N/A

N/A

CPF/CNPJ:
28.038.631 /0001 -19

Representante Legal (se for o caso):

Tet.:
N/A

N/A
Doc. de ldentidade:

N/A

Orgio Emissor:
N/A

CPF/CNPJ:

N/A

C6lculo da SubscrigSo
Quantidade de
Deb6ntures subscritas
900.000
(novecentas mit)

S6rie das Deb6ntures

Vator NominaI

Subscritas
1" e 2o

Unit6rio:
R51.000,00 (mit reais)

Vator de
integratizagao:
lntegralizag6o a ser

realizada na
periodicidade e
conforme vatores
previstos da Escritura

lntegraliza96o
O Subscritor, neste ato, declara para todos os fins que conhece, esti de acordo e por isso adere a
todas as disposigoes constantes deste Boletim de Subscriq6o e da Escritura, firmada, em car6ter
irrevog6vel e irretrat6vet, referente Emiss6o.

i

A inteeratizacio das Deb6ntures ocorrer6 na forma e periodicidade prevista na Escritura.

Declaro, para todos os fins, (i) estar de Declaro, para todos os fins, (i) estar de acordo
acordo com as condigoes expressas no com as condiq6es expressas no presente Botetim
presente Boletim de SubscrigSo; (ii) ter de SubscrigSo; (ii) ter conhecimento integral,

sP - 2377373
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3" Regrsbo deTitul6 e Dmmentos da Cktadedo Rn de
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conhecimento integrat, entender, anuir, entender, anuir, aderir e subscrever os termos e
aderir e subscrever os termos e condig6es condigoes previstos na Escritura; e (iii) que os
recursos utitizados para a integratizagio das
previstos na Escritura
Deb6ntures nio sio provenientes, direta ou
indiretamente, de infragio penat, nos termos da
Lei no 9.613, de 03 de margo de 1998, conforme
alterada.
S5o Paulo,

[.]

de

lpruNol PRoDuros

[']

Sio Pauto,

de 2018.

DE PETR6LEo

S.A.

[.]

de

VE RT CotrlpaN HrA

[.]

de 2018.

SEcuRrrzADoM

lnformag6es Adicionais

Para informagoes adicionais sobre a presente emissao, os interessados dever6o dirigir-se
Emissora e i Debenturista nos enderegos indicados abaixo:

i

Emissora:
Ipruxca Pnoouros oe Prrn6lEo S.A.
Avenida Brigadeiro Luis Ant6nio , 1343,8o andar
CEP 01317-910, S5o Pauto - SP
At.: Sra. Maristeta Akemi Utumi Seiter
Tet.: ('l 1) 3177-6155
Fax: (11)3177-6938
E-mait: maristeta.sei[er@uttra.com. br

Debenturista:
VE RT

Cor*plxnlA SEcuRrrzADoM

Rua Cardeal Arcoverde, 2365,7o andar, Pinheiros
CEP 05407-003, Sao Pauto - SP

At.: Sras. Fernanda Metto / Martha de 56 / Victoria de 56 / FAbio Bonato Scaquetti
Tet.: (11) 3385-1800
E-mait: fernanda@vert-capita[.com / martha@vert-capital.com / victoria@vert-capitat.com I
operacoes@vert-capitat. com
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ANexo lll - Reur6Rto DE DesrtNlcAo DE REcuRsos

MoDELo

or Reur6nro Coxronnr PnEvlsto

Rrurdnro or CompRovlqAo

Ha

Cdusut-l 3.5.3

DE DEsrNAqAo oe REcuRsos

iil0S

.

^,i:

:.liiii-f,-i''

DESTA

EscRlruu

- 8" EMrssAo oe DEaENTURES

Stmetrs,
NAo CoNvrRsivrrs em Ag0es, rm 2 (ouls) Stnrrs, ol EspEcrr QutnocurARrA, coM GluNrta
AorooNlt Froeluss6nrA, eARA Cor-oclqAo PRrvlol, oa lptRlxcl PRoDUToS oe Pern6leo S.A.

l- 170- at6 l- 120Periodo:
- Produtos de Petr6teo
S.A., sociedade por aq6es, sem registro de companhia
A lpiranga
aberta perante a Comissio de Valores Mobiti6rios ("CVM"), com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Francisco Eug6nio, 329, parte, 56o Crist6v6o,
CEP 70.941-900, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Minist6rio da Fazenda
("CNPJ/MF") sob o n" 33.337.12710001-27, neste ato devidamente representada na forma
de seus atos societ6rios arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
("JUCERJA") sob o NIRE 33.3.0029040-1, na quatidade de emissora das Deb6ntures (abaixo
definido) ("Emissora" ou "lpiraflgd"), neste ato representada na forma do seu Estatuto
Sociat, dectara para os devidos fins que utilizou, no 0ltimo semestre os recursos obtidos
por meio da emissao em referGncia de emissao da Emissora, exclusivamente, para os
serviqos previstos na ct6usula 3.5.1, conforme abaixo descrito:

Descriqao

do
Produto

Data de
Pagamento

Razio
Social
Nome

No da

Nota
Fiscal
(NF.

e)

Valor
Porcentagem Total do
Total
lastro
do lastro
do
Utitizado (%) utilizado
Produto

Total

l.l%

Rs

t.l

lprRlNca PRoDUToS oe Perndleo S.A.

Por:
Cargo:

Por:

Cargo:

H
oo
:
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Axexo lV - Rrctso

MoDELo

DE INTEGRALIZACAo DAs DEBENTUREs

or Recreo oe lNrrcRallzlqAo Coxronmr PREvtsro xa Cilusut-14.4 DEsrA EscnlruRl

REctBo DE lNrecRllrzlqAo DE oeaExruRes DA $a EmtssAo DE DesExrunes Stmetrs, NAo
CoNvrRsivrrs em AgOes , EM 2 (ouas) SEnrrs, ol EspEcte QutnocurARrA, com GlRaNrn AotcloNlt
Froeruss6nrA, nARA Cot-oclqAo Pntvlol, ol lptRlxcl PRoDUToS or Pern6lro S.A.
Emissora
q,
I
registro de companhia aberta perante
an6nima,
sem
,!r
v.^.,
sociedade
Jvsrvv
IprnlNca PRoDUTos oe Prrn6lro 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, Sao Crist6vSo, CEP 20.941-900, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Minist6rio da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o no
33.337.12710001-27, neste ato devidamente representada na forma de seus atos societ6rios
arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCEBJA") sob o NIRE 33.3.0029040'
1. na quatidade de emissora das Deb6ntures (abaixo definidas) ("Emissora").
I

Debenturista ou Subscritor
SrcunmzlooRA, neste ato devidamente representada na forma de seus atos
societirios arquivados na Junta Comercial do Estado de Sao Pauto sob o NIRE 35.300.492.307, na
de subscritora das Deb6ntures (

Declarag6es

(-)
nos termos
Foram integratizadas, nesta data, _
ndo
em
Debdntures
Simples,
Conversiveis
Emissdo
de
Escrituro
da
80
"lnstrumento Porticulor de
parQ
Ag1es, em 2 (duas) Sdries, da Especie Quirografdrie, com Garantio Adicionol Fidejussoria,
Colocagdo Privoda, da lpirango Produtos de Petroleo S.A:', celebrado em 8 de novembro de 2018
( " Deb6ntu res nteqra tizadas " e "E!gI!!UIa", respectiva mente ).
I

A Emissora dectara que recebeu o pagamento referente

is

Deb6ntures lntegralizadas, na forma

prevista na ct6usula 4.6.1 da Escritura.
A Emissora d6-se por satisfeita para nada mais rectamar, seja a que tituto for, outorgando a mais
ptena, gera[, irrevogivel e irretrat6vet quitagSo de todas e quaisquer obrigagoes oriundas das
Deb6ntures ntegralizadas.
I

de

Sio Pauto,

de 2018
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lprRaxcl PRoDUToS oe Pern6lro S.A.
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A Emissora estima que os recursos captodos por meio das Deb€ntures serdo utilizodos de
acordo com o seguinte cronogramo, elaborado com base no capacidade de aplicaEdo de
recursos decorrentes das Debdntures pelo Emissoro, considerando, oinda, o historico de
recursos aplicados pela Emissoro no compra de etanol:

npAo SocHt- ou Noue oo
Pnoouron Ruml

cNAE/
Pnoouro Ruml

Pencenrual
MAxruo ooVllon
TorAL ol EurssAoa
SERALOCADO

(Monmrure)
Agro Serra Industrial Ltda.
(CNPJ : 1 1.03s.6721000tse)

19.31-4-00
Fabricagio de
5lcool

Central Energ6tica Moreno
Ag(car e Alcool Ltda.
(CNPJ : 45.7 65.9t4 I 0001-

FabricagSo de
agficar em

B1)

Central Energ6tica Moreno
AE[rcar e Alcool Ltda.
(CNPJ : 04.L7 t.382/000 1-

77)
Cerradinho Bioenergia S.A.
(CNPJ : 08.322.396/000103)

Vlron Toml
Apnoxtuaoo
(R$ mrr-n6es)

(Monmnrr)

L4o/o

L27

160/o

L44

t9o/o

t74

t8o/o

162

l3o/o

tt7

5o/o

4t

L5o/o

135

10.71-6-00

bruto
10.71-6-00
FabricagSo de
agricar em bruto

19.31-4-00
FabricagSo de
Slcool

Coplasa Ag[rcar e Acool
Ltda. (CPNJ:
05.928.246/0001-41)

10.71-6-00
FabricagSo de
agfcar em
bruto

Jalles Machado S.A. (CNPJ:
02.63s.s2210049-30)

FabricagSo de
ag(car em

10.71-6-00

bruto
Usina Santa F6 S.A. (CNPJ:

4s.281.813/0001-3s)

10.71-6-00
FabricagEo de
ag(car em
bruto
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Pencrnrulr. Mfucuo oo

Velon MAxrMo
Apnoxruloo (R$

Vllon Toml ol EurssAo
A sER Urruzloo PARA

uru6es)

AeursrgAo oe Emnol
oos PnoouroREs Rumrs
Entre a Data de
Integralizag6o e

22o/o

196

e

22o/o

196

Entre 0Ll0tl20 e

t4o/o

128

t3o/o

115

Entre 0U0tl2t e
3010612t

l3o/o

115

Entre 0Ll07l2t e

L0o/o

B9

7o/o

61

Entre

0tl07lt9

30 I 06l

t9

3tlt2lt9
30106120

Entre 0t107120 e

3tlt2l20

3Lltzl2t
Entre0Ll0Ll22eaData
de Vencimento

O cronograma acima foi elaborado com base em uma estimativa e poderS ser
alterado com base na demanda pela aquisigSo de etanol pela Emissora.
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