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R$500,00 (quinhentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado a tais
altera96es/seruigos.

6.5.2. Os impostos incidentes sobre a remuneragSo serSo acrescidos irs parcelas

mencionadas acima nas datas de pagamento. Al6m disso, todos os valores mencionados

acima serSo atualizados pela variagSo positiva do indice Geral de Pregos do Mercado (IGP-

M), divulgado pela Fundagdo Getrilio Vargas, sempre na menor periodicidade permitida em

lei, a partir da data de celebragSo da Escritura de EmissSo.

6.5.3. O pagamento estS condicionado ao envio do boleto acompanhado do respectivo
recibo pelo Agente FiduciSrio i Emissora, com 10 (dez) Dias riteis de anteced6ncia do

vencimento.

6.5.4. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida em decorr6ncia da

RemuneragSo do Agente FiduciSrio, os d6bitos em atraso ficar5o, sem prejufzo da

atualizag5o monetdria pelo indice Geral de Pregos do Mercado (IGP-M), divulgado pela

FundagSo Get[lio Vargas, sujeitos a: (i) multa morat6ria convencional, irredutivel, de 2o/o

(dois por cento) sobre o valor devido e n5o pago; e (ii) juros de mora de lo/o (um por cento)
ao m6s, calculados pro rata die desde a data do inadimplemento at6 a data do efetivo
pagamento, incidentes sobre o montante devido e n6o pago.

6.5.5. A remuneragSo nio inclui despesas consideradas necessSrias ao exerc[cio da fungSo

de agente fiduciSrio, durante a implantagSo e vigGncia do servigo, as quais serSo cobertas
pela Emissora, mediante pagamento das respectivas faturas acompanhadas dos respectivos
comprovantes, emitidas diretamente em nome da Emissora ou mediante reembolso,
sempre que possivel, ap6s pr6via aprovagSo, quais sejam: publicag6es em geral,

notificag6es, extragSo de certid6es, fotoc6pias, digitalizag6es, envio de documentos,
conference calls, contatos telef6nicos, viagens, transportes, alimentagSo, estadias,

despesas com especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizagdo, entre outros, ou

assessoria legal aos Debenturistas.

6.5.6. Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que

o Agente Fiduci6rio venha a incorrer para resguardar os interesses dos Debenturistas
deverdo ser, sempre que possivel, previamente aprovadas e adiantadas pelos Debenturistas
e, posteriormente conforme previsto em Lei, ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a
serem adiantadas pelos Debenturistas incluem tamb6m os gastos com honorSrios

advocaticios de terceiros, dep6sitos, custas e taxas judici5rias nas ag6es propostas pelo

Agente FiduciSrio, na condigSo de representante da comunhSo dos Debenturistas. As

eventuais despesas, dep6sitos e custas judiciais decorrentes da sucumb6ncia em aE6es
judiciais serSo igualmente suportadas pelos Debenturistas, bem como a remuneragEo do
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Agente Fiduci6rio na hip6tese de a Emissora permanecer em inadimplEncia com relagao ao
pagamento desta por um periodo superior a 10 (dez) dias, podendo o Agente FiduciSrio
solicitar adiantamento aos Debenturistas para cobertura do risco de sucumb€ncia.

6.5.7. Nio haver6 devolugSo de valores j5 recebidos pelo Agente Fiduci6rio a titulo da
prestagSo de seruigos, exceto se o valor tiver sido pago incorretamente.

6.6. Al6m de outros previstos em lei, em ato normativo da CVM ou nesta Escritura de
EmissSo, constituem deveres e atribuig6es do Agente Fiduci6rio:

(i) exercer suas atividades com boa f6, transpar6ncia e lealdade para com os
Debenturis-tas;

(ii)

( iii)

proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando, no exercicio da
funE5o, o cuidado e a dilig€ncia que todo homem ativo e probo costuma empregar
na administragSo dos seus pr6prios bens;

renunciar i fung5o, na hip6tese de superveni€ncia de conflitos de interesse ou de
qualquer outra modalidade de inaptidSo e realizar a imediata convocaESo da

Assembleia Geral de Debenturistas para deliberagSo de sua substituigSo;

conservar em boa guarda a documentagSo relativa ao exercicio de suas fung6es;

verificar, no momento de aceitar a fung5o, a veracidade das informag6es relativas
is garantias e a consist€ncia das demais informagSes contidas nesta Escritura de
EmissSo e nos Contratos de Garantia, diligenciando no sentido de que sejam
sanadas as omiss6es, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

diligenciar junto a Emissora para que a Escritura de EmissSo e seus respectivos
aditamentos sejam registrados na JUCESP, adotando, no caso de omissSo da
Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei;

acompanhar a prestaESo das informagdes periodicas pela Emissora, aleftando os
Debenturistas, no relat6rio anual de que trata o item (n<) abaixo, sobre
inconsist6ncias ou omiss6es de que tenha conhecimento;

opinar sobre a suficiEncia das informag6es prestadas nas propostas de modificagio
das condig6es das Debdntures;

(iv)

(v)

r(vi)

(viii)

(vii)

A/
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(ix) verificar a regularidade da constituigeo das Garantias Reais, bem como o valor dos

bens dados em garantia, obseruando a manutengeo de sua suficiGncia e
exequibilidade nos termos das disposig6es estabelecidas nesta Escritura de

Emiss5o e nos Contratos de Garantia Real;

diligenciar junto a Emissora para que os Contratos de Garantia Real e seus

respectivos aditamentos sejam registrados nos competentes cart6rios de Registro

de Tltulos e Documentos;

examinar proposta de substituigSo de garantias, manifestando sua opiniSo a

respeito do assunto de forma justificada;

intimar, conforme o caso, a Emissora e/ou os Garantidores a reforgar a garantia

dada, nas hip6teses previstas nos Contratos de Garantia Real;

solicitar, ds expensas da Emissora, quando julgar necess5rio ao fiel desempenho

de suas fung6es, certid6es atualizadas dos distribuidores civeis, das Varas da

Fazenda Priblica, Cart5rios de Protesto, Varas do Trabalho, Procuradoria da

Fazenda Priblica do foro da sede da Emissora;

solicitar, ds expensas da Emissora, quando considerar necessSrio, auditoria

externa na Emissora, sendo que tal solicitagdo deverS ser acompanhada de

relat6rio que devidamente fundamente a necessidade de realizagio da referida

auditoria;

convocar, quando necess6rio, a Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da

Cl5usula S6tima abaixo;

comparecer i Assembleia Geral de Debenturistas a fim de prestar as informag6es
que lhe forem solicitadas;

manter atualizada a relagdo de Debenturistas e de seus enderegos, mediante,

inclusive, solicitag5o de informag6es i Emissora, ao Escriturador e i 83, sendo

que, exclusivamente para fins de atendimento ao disposto neste item, a Emissora

e os Debenturistas, assim que subscreverem, integralizarem ou adquirirem as

Deb6ntures, expressamente autorizam, desde j5, o Agente de LiquidagSo,

Escriturador e a 83 atenderem as solicitag6es necess6rias para tanto feitas pelo

Agente FiduciSrio;

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(wii) )
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(xviii) fiscalizar o cumprimento das clSusulas constantes desta Escritura de EmissSo e

dos Contratos de Garantia Real, especialmente daquelas impositivas de obrigag6es

de fazer e de n5o fazer;

(xix) comunicar aos Debenturistas qualquer inadimplemento, pela Emissora, de

obrigag6es financeiras assumidas nesta Escritura de EmissSo e/ou nos Contratos
de Garantia Real, observando contudo os eventuais prazos de cura previstos nesta
Escritura de EmissSo e nos Contratos de Garantia Real, incluindo as clSusulas
destinadas a proteger o interesse dos Debenturistas e que estabelecem condig6es
que n5o devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequ6ncias para

os Debenturistas e as providGncias que pretende tomar a respeito do assunto, em

at6 7 (sete) Dias Uteis contados da ciCncia pelo Agente Fiduci5rio do
inadimplemento;

elaborar relat6rios anuais destinados aos Debenturistas, nos termos da alfnea "b"
do pardgrafo 1o do artigo 68 da Lei das Sociedades por Ag6es e do artigo 15 da

InstrugSo CVM 583, relativos aos exerclcios sociais da Emissora, os quais deverSo

conter, ao menos, as seguintes informag6es:

(a) cumprimento pela Emissora das suas obrigag6es de prestagSo de

informag6es peri6dicas, indicando as inconsist6ncias ou omiss6es de que

tenha conhecimento;

(b) alterag6es estatut6rias ocorridas no periodo com efeitos relevantes para os

Debenturistas'

(c) comentSrios sobre indicadores econ6micos, financeiros e de estrutura de

capital social da Emissora relacionados a clSusulas desta Escritura de
EmissSo destinadas a proteger o interesse dos Debenturistas e que

estabelecem condig6es que n5o devem ser descumpridas pela Emissora;

(d) quantidade de Deb6ntures emitidas, quantidade de Deb6ntures em

CirculagSo e saldo cancelado no perfodo;

(e) resgate, amortizagSo, conversSo, repactuagSo e pagamento de juros das

Deb6ntures realizados no perlodo;

(f) destinagSo dos recursos captados por meio da EmissSo, conforme
informag6es prestadas pela Emissora;

(>c<)

J
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(g) relagSo dos bens e valores entregues i administragSo do Agente Fiduci6rio;

(h) cumprimento de outras obrigag6es assumidas pela Emissora nesta Escritura

de EmissSo e nos Contratos de Garantia Real;

declaragSo sobre a n6o existdncia de situagSo de conflito de interesses que

o impega a continuar exercendo a fung5o de agente fiduci5rio da EmissSo; e

existEncia de outras emissSes de valores mobili5rios, priblicas ou privadas,

feitas pela Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou

integrante do mesmo grupo da Emissora em que tenha atuado no perircdo

como agente fiduciSrio, bem como os seguintes dados sobre tais emiss6es:

1. denominag6o da companhia ofertante;
2. valor da emissSo;

3. quantidade de valores mobili5rios emitidos;
4. esp6cie e garantias envolvidas;
5. prazo de vencimento e taxa de juros dos valores mobili6rios; e

6. inadimplemento pecuni6rio no periodo.

(ro<i) disponibilizar em sua pSgina na rede mundial de computadores (website) o

relatorio a que se refere o inciso (u) acima aos Debenturistas, no prazo m6ximo

de 4 (quatro) meses a contar do encenamento do exercicio social da Emissora,

observado o disposto na clSusula 4.L4.L.2 (a) (i);

(xxii) disponibilizar aos Debenturistas e demais participantes do mercado, em sua central
de atendimento e/ou p6gina na rede mundial de computador* (website), o Valor

Nominal Unit5rio das Deb6ntures, a ser calculado pela Emissora;

(xxiii) acompanhar com o Agente de LiquidagSo em cada Data de Pagamento da

RemuneragSo, o integral e pontual pagamento dos valores devidos, conforme
estipulado na presente Escritura de EmissSo;

(xxiv) verificar, desde que previamente informado conforme consta nas alineas (d) e (e)

da cl6usula 5.1. acima, se os pagamentos de dividendos e montantes da venda

das ag6es da Mills e Brinox, devidos ao Fundo SCG III e Rio Jari, respectivamente,
foram depositados na Conta Vinculada da Emissora e utilizados para liquidagSo no

todo ou em parte das Obrigag6es Garantidas, nos termos da presente Escritura de

EmissSo e dos respectivos Contratos de Garantia Real aplic6veis.

(i)
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6.7. O Agente Fiduci5rio n6o ser6 obrigado a efetuar nenhuma verificageo de veracidade

nas deliberag6es societ6rias e em atos da administragSo da Emissora ou ainda em qualquer

documento ou registro que considere aut6ntico, exceto pela verificagSo da regular

constituigeo dos referidos documentos, conforme previsto na InstrugSo CVM 583, e que lhe

tenha sido encaminhado pela Emissora ou por terceiros a seu pedido, para basear suas

decis6es. N5o serS ainda, sob qualquer hip6tese, respons5vel pela elaboragSo destes

documentos, que permanecer5o sob obrigagSo legal e regulamentar da Emissora, nos

termos da legislagSo aplic6vel.

6.8. Sem preju[zo do disposto nesta Escritura de EmissSo, os seruigos do Agente

FiduciSrio s5o aqueles descritos na InstrugSo CVM no 583, na Lei das Sociedades por Ag6es

e nas demais normas expedidas pela CVM que regulam especificamente a atuagSo do
Agente FiduciSrio.

6.9. O Agente FiduciSrio n5o serd responsSvel por verificar a suficiEncia, validade,
qualidade, veracidade ou completude das informag6es t6cnicas e financeiras constantes de
qualquer documento que lhe seja enviado com o fim de informar, complementar,

esclarecer, retificar ou ratificar as informag6es da operagSo.

6.10. Os atos ou manifestag6es por parte do Agente FiduciSrio que criarem

responsabilidade para os Debenturistas e/ou exonerarem terceiros de obrigag6es para com

eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigag6es assumidas

nesta Escritura de Emiss6o, somente serSo vSlidos quando previamente deliberado pelos

Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas.

6.11. O Agente FiduciSrio n5o emitir5 qualquer tipo de opiniSo ou far5 qualquer juizo

sobre a orientagSo acerca de qualquer fato cuja decisSo seja de compet€ncia dos

Debenturistas, comprometendo-se t5o-somente a agir em conformidade com as instrug6es
que lhe forem transmitidas por estes. Neste sentido, o Agente FiduciSrio n5o possui

qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurldicos decorrentes do

estrito cumprimento das orientag6es dos Debenturistas a ele transmitidas e reproduzidas
perante a Emissora, independentemente de eventuais prejufzos que venham a ser causados

aos Debenturistas ou i Emissora. A atuagio do Agente FiduciSrio limita-se ao escopo da

InstrugSo CVM 583, dos artigos aplicSveis da Lei das Sociedades por Ag6es e desta Escritura

de EmissSo, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer

responsabilidade adicional que n6o tenha decorrido da legislagSo aplicdvel.

6.L2. O Agente FiduciSrio usar6 de quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais

contra a Emissora para a protegSo e defesa dos interesses da comunhSo dos Debenturistas,
na forma do artigo L2 da InstrugSo CVM 583.
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6.13. Nas hip6teses de impedimento, ren0ncia, interyengSo e/ou liquidagSo extrajudicial

do Agente Fiduci5rio, ou qualquer outro caso de vacancia na fungeo de agente fiduciSrio

da EmissSo, serd realizada, dentro do prazo mSximo de 30 (trinta) dias corridos contados

do evento que a determinar, Assembleia Geral de Debenturistas para a escolha do novo

agente fiduciSrio da EmissSo, a qual deverS ser convocada pelo pr6prio Agente Fiduci5rio

a ser substituido, pela Emissora, por titulares de Deb6ntures que representem, no minimo,

L}o/o (dez por cento) das Deb6ntures em CirculagSo, ou pela CVM. Na hip5tese da

convocagSo n5o ocorrer at6 15 (quinze) dias corridos antes do t6rmino do prazo acima

citado, caberd i Emissora efetu5-la, sendo certo que a CVM poderd nomear substituto
provis6rio, enquanto n5o se consumar o processo de escolha do novo agente fiduciSrio da

EmissSo. A remuneragSo do novo Agente FiduciSrio ser6 a mesma que a do Agente

FiduciSrio substitu[do, podendo ser alterada de comum acordo entre a Emissora e o Agente

Fid uciSrio substituto.

6.13.1.Na hip6tese de n5o poder o Agente FiduciSrio continuar a exercer as suas fung6es
por circunst6ncias superuenientes a esta Escritura de EmissSo, dever5 este comunicar
imediatamente o fato i Emissora e aos Debenturistas mediante convocagSo de Assembleia

Geral de Debenturistas solicitando sua substituigSo.

6.13.2.A nomeagSo do novo Agente Fiduci5rio serd aprovada mediante deliberagSo de

Debenturistas que representem no mfnimo 50o/o (cinquenta por cento) mais uma das

Deb6ntures presentes em Assembleia Geral de Debenturistas.

6.13.3.A substituigSo do Agente FiduciSrio em cardter permanente deverS ser objeto de

aditamento a esta Escritura de EmissSo, que deverd ser registrado na JUCESP.

6.13.4.A substituig6o do Agente Fiduci5rio dever5 ser comunicada i CVM, no prazo de at6
7 (sete) Dias Uteis contados da data do arquivamento mencionado na Cldusula 6.11.3.

6.13.5. O Agente FiduciSrio substituto deverS, imediatamente ap6s sua nomeagSo,

comunicS-la aos Debenturistas em forma de aviso nos termos da Cl6usula 6.13 acima.

6.13.6.Aplicam-se is hip6teses de substituig5o do Agente FiduciSrio as normas e preceitos

a este respeito promulgados por atos da CVM.

CUUSULI SETTUI - DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

tv
i

L

/
J

47



aa.a I aata
.aa

avaa
t' r'

a, aa. aa
a aa aaaa

aaaaaa, aa

-aaa Daa. aa aa.,_aaa
. :tt ". !..t ra aaaa aaa a

:i. :i. :i.'::i
7.L. Os Debenturistas poderSo, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral de

Debenturistas, de acordo com o disposto no artigo 7L da Lei das Sociedades por Ag6es, a

fim de deliberarem sobre mat6ria de interesse da comunhSo dos Debenturistas.

7.2. A Assembleia Geral de Debenturistas poderS ser convocada pelo Agente FiduciSrio,

pela Emissora, por Debenturistas que representem, no minimo, l0o/o (dez por cento) das

Deb6ntures em CirculagSo ou pela CVM.

7.3. A convocagSo da Assembleia Geral de Debenturistas se dar5 mediante anrincio
publicado, pelo menos 3 (tr6s) vezes, observado o item 4.20 acima, respeitadas outras

regras relacionadas i publicagSo de anrlncio de convocagSo de assembleias gerais

constantes da Lei das Sociedades por Ag6es, da regulamentagSo aplicdvel e desta Escritura

de EmissSo.

7.4. Aplicar-se-5 i Assembleia Geral de Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei

das Sociedades por Ag6es, a respeito das assembleias gerais de acionistas.

7.5. A Assembleia Geral de Debenturistas deverS ser realizada no prazo mlnimo de 8
(oito) dias, contados da primeira publicagSo do edital de convocagio ou, caso n5o se

verifique qu6rum para realizagSo da Assembleia Geral de Debenturistas, no prazo minimo

de 5 (cinco) dias, contados da primeira nova publicagSo do edital de segunda convocagSo.

7.6. A Assembleia Geral de Debenturistas instalar-se-5, em primeira convocagSo, com a

presenga de Debenturistas que representem, no mfnimo, a metade mais um das Deb6ntures

em CirculagSo, conforme definido no item 7.8 abaixo, e, em segunda convocagSo, com

qualquer qu6rum.

7.7. Cada Deb6nture conferirS a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais

de Debenturistas, sendo admitida a constituigSo de mandat5rios, titulares de Deb6ntures

ou n5o.

7.8. Para efeito da constituigSo do qu6rum de instalagSo e/ou deliberagSo a que se refere

esta Cl6usula S6tima, serSo consideradas "Deb6ntures em CirculagSo" todas as Deb6ntures

em circulagSo no mercado, exclu[das as Deb6ntures que a Emissora possuir em tesouraria,

ou que sejam de propriedade de seus controladores ou de qualquer de suas controladas ou

coligadas, bem como dos respectivos diretores ou conselheiros e respectivos c6njuges ou

de quaisquer outra partes relacionadas. Para efeitos de qu6rum de deliberagSo ndo serSo

computados, ainda, os votos em branco.

Jtf
i,

/

48

I,

#



aa aa

.ttt :ttt .tt :..-: :" ". ...
aaa aaaa aaa a

aaaa o a
aaa
oaa

aaaa

aa aa
aa

7.9. Ser5 facultada a presenga dos representantes legais da Emissora nas Assembleias

Gerais de Debenturistas, exceto quando formalmente solicitado pelo Agente Fiduci5rio,

hip6tese em que serd obrigat6ria.

7.L0. O Agente Fiduci5rio dever6 comparecer i Assembleia Geral de Debenturistas e

prestar aos Debenturistas as informag6es que lhe forem solicitadas.

7.LL. A presid6ncia da Assembleia Geral de Debenturistas caberd ao Debenturista eleito
pelos Debenturistas ou iquele que for designado pela CVM.

7.L2. Exceto se estabelecido de forma diversa nesta Escritura de EmissSo, as deliberag6es

ser6o tomadas por Debenturistas que detenham, no minimo, 70olo (setenta por cento) das

Deb6ntures em CirculagSo em primeira convocagSo da Assembleia Geral de Debenturistas

ou70o/o (setenta por cento) das Deb6ntures presentes d Assembleia Geral de Debenturistas

em qualquer convocagSo subsequente, exceto se houver outro qu6rum especlfico

estabelecido para a mat6ria.

7.L3. As seguintes deliberag6es relativas is caracter[sticas das Deb6ntures, dependerSo

da aprovagSo por Debenturistas que detenham, no minimo, 70o/o (setenta por cento) das

Deb6ntures em CirculaESo, seja em primeira convocagSo da Assembleia Geral de

Debenturistas ou em qualquer convocagSo subsequente: (i) as disposig6es desta clSusula,

(ii) a RemuneragSo das Deb6ntures; (iii) quaisquer valores e datas de pagamento de

quaisquer valores previstos nesta Escritura de EmissSo; (iv) a Data de Vencimento das

Deb6ntures; (v) a esp6cie das Deb6ntures, (vi) criag6o de evento de repactuag5o,
(vii) disposig6es relativas ao Resgate Antecipado Facultativo, ao Resgate Antecipado

Obrigat6rio, i AmortizagSo Extraordin5ria Facultativa e i Amortizagdo ExtraordinSria

Obrigat6ria, (viii); a redagSo dos Eventos de Inadimplemento estabelecidos nos itens

4.L4.t. e 4.t4.2. acima; (ix) modificagSo dos qu6runs de deliberagSo estabelecidos nesta

Cl5usula S6tima; (x) alteragSo das obrigag6es adicionais da Emissora estabelecidas na

Cl5usula Quinta; (xi) alteragSo das obrigag6es do Agente Fiduci6rio, estabelecidas na

Cl5usula Sexta; e (xii) alterag6es das Garantias Reais prestadas.

7.L4. As deliberag6es tomadas pelos Debenturistas titulares de Deb6ntures em CirculagSo

em Assembleias Gerais de Debenturistas, no Ambito de sua compet6ncia legal, obseruados
os qudruns estabelecidos nesta Escritura de Emiss5o, serSo existentes, v5lidas e eflcazes

perante a Emissora e obrigarSo a todos os titulares das Deb6ntures, independentemente

de terem comparecido i Assembleia Geral de Debenturistas ou do voto proferido nas

respectivas Assembleias Gerais de Debenturistas.
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(a)

(b)

6 uma sociedade devidamente organizada, constitulda e existente sob a forma de

sociedade por ag6es, de acordo com as leis brasileiras, sem registro de companhia

aberta perante a CVM;

estS devidamente autorizada e obteve todas as autorizag6es necessSrias, inclusive,

conforme aplicdvel, as societ6rias, i celebragSo desta Escritura de EmissSo e dos

Contratos de Garantia Real, i emissSo das Deb6ntures, i outorga das Garantias

Reais e ao cumprimento de suas obrigag6es aqui previstas, tendo sido satisfeitos

todos os requisitos legais e estatut6rios necessdrios para tanto;

os representantes legais que assinam esta Escritura de EmissSo t6m poderes

estatutSrios e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigag6es ora

estabelecidas e, sendo mandatdrios, tiveram os poderes legitimamente

outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

a celebragSo desta Escritura de EmissSo e dos Contratos de Garantia Real, o
cumprimento de suas obrigagdes previstas nesta Escritura de EmissSo e nos

Contratos de Garantia Real, a emissdo das Deb6ntures e a outorga das Garantias

Reais ndo infringem ou contrariam (i) o estatuto social da Emissora e/ou qualquer

contrato ou documento no qual a Emissora (e/ou suas controladas diretas ou

indiretas) seja parte ou pelo qual quaisquer de seus bens e propriedades estejam

vinculados, nem ird resultar em (1) vencimento antecipado de qualquer obrigag6o

7.L5. Independentemente das formalidades previstas na Lei e nesta Escritura de EmissSo,

serSo consideradas regulares as deliberag6es tomadas pelos Debenturistas em Assembleia

Geral de Debenturistas a que comparecerem os titulares de todas as Deb6ntures em

CirculagSo.

7.16. Em caso de suspensSo dos trabalhos para deliberagSo em data posterior, as

mat6rias j5 deliberadas at6 a suspensSo da Assembleia Geral de Debenturistas instalada

n5o poderSo ser votadas novamente quando da retomada dos trabalhos. As deliberag6es
j5 tomadas serdo, para todos os fins de direito, atos juridicos perfeitos.

7.L7. As mat6rias n5o votadas at6 a suspensSo dos trabalhos n5o serSo consideradas

deliberadas e n5o produzirSo efeitos at6 a data da sua efetiva deliberagSo.

cuusuu orrAvA - DAs DEcLARAgoes DA EMrssoRA

8.1. A Emissora neste ato declara e garante que:

I,V
,'

(c)

(d)
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(e)

(0

estabelecida em qualquer destes contratos ou instrumentos; (2) criagSo de

qualquer 6nus sobre qualquer ativo ou bem da Emissora, exceto pelas Garantias

Reais ou por aqueles permitidos nos termos dos Contratos de Garantia Real; ou

(3) rescisSo de qualquer desses contratos ou instrumentos, exceto por aqueles

cuja contraparte tenha renunciado ao direito de declarar qualquer obrigagSo

antecipadamente vencida; (4) em necessidade de obtengSo de autorizagSo pr6via

ou expressa das partes contratantes; (ii) qualquer lei, decreto ou regulamento a

que a Emissora (e/ou, suas controladas diretas ou indiretas) ou quaisquer de seus

bens e propriedades estejam sujeitos; ou (iii) qualquer ordem, decisSo ou

sentenga administrativa, judicial ou arbitral que resulte em um Impacto Adverso

Relevante;

estd cumprindo, as leis, regulamentos, normas administrativas e determinag6es

dos 6rg5os governamentais, autarquias ou tribunais, aplicSveis i condugSo de seus

neg6cios, exceto por aquelas cujo descumprimento n6o tenha um Impacto Adverso

Relevante;

as Demonstrag6es Financeiras da Emissora datadas de 31 de dezembro de 2016,

20t7 e 2018 representam corretamente a posigSo financeira da Emissora nas

respectivas datas e foram devidamente elaboradas em conformidade com os

principios fundamentais de contabilidade do Brasil e refletem corretamente os

ativos, passivos e contingGncias da Emissora de forma consolidada;

entre 31 de dezembro de 2018 at6 a presente data nio ocorreram situag6es que

possam prejudicar de forma adversa e relevante a situagSo econ6mico-financeira

da Emissora ou desaconselhar a realizagSo da Oferta Restrita;

n5o hd qualquer ligagdo entre a Emissora e o Agente FiduciSrio que impega o

Agente FiduciSrio de exercer plenamente suas fung6es;

n5o hd qualquer agSo judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inqu6rito

ou outro tipo de investigagSo governamental que possa vir a lhe causar Impacto
Adverso Relevante;

n5o (i) usou recursos para contribuig6es, doag6es ou despesas de representag6o

ilegais ou outras despesas ilegais relativas a atividades politicas; (ii) fez qualquer

pagamento ilegal, direto ou indireto, a empregados ou funcionSrios p0blicos,

partidos politicos, politicos ou candidatos polfticos (incluindo seus familiares),

nacionais ou estrangeiros, praticou quaisquer atos para obter ou manter qualquer

neg6cio, transagSo ou vantagem comercial indevida; (iii) violou qualquer

(g)

(h)

(i)

0)

/
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(t)

(n)

(o)

(k)

(m)

(p)

dispositivo de qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prdtica

de corrupgSo ou atos lesivos i administragSo priblica, incluindo, mas n6o se

limitando, is Leis AnticorrupgSo; (iv) fez qualquer pagamento de propina,

abatimento ilicito, remuneragSo ilfcita, suborno, tr5fico de influ6ncia, "caixinha" ou

outro pagamento ilegal;

tem plena ci6ncia e concorda integralmente com a forma de divulgagSo e apuragio
da Taxa DI, divulgada pela 83, e que a forma de c6lculo da RemuneragSo das

Deb6ntures foi acordada por livre vontade entre a Emissora e o Coordenador Llder,

em observ6ncia ao principio da boa-f6;

esta Escritura de EmissSo constitui uma obrigagSo legal, vdlida e vinculativa da

Emissora, exequivel de acordo com os seus termos e condig6es;

as declaragdes descritas nesta ClSusula Oitava, bem como todas as demais

declarag6es prestadas pela Emissora nos termos desta Escritura de EmissSo s5o

verdadeiras, consistentes e corretas;

nenhum registro, consentimento, autorizagdo, aprovagSo, licenga, ordem de ou

qualificag5o perante qualquer autoridade governamental ou 6195o regulat6rio, 6

exigido para o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigag6es nos termos desta

Escritura de EmissSo e das Deb6ntures, ou para a realizagSo da EmissSo, exceto
pela inscrigSo desta Escritura de EmissSo na JUCESP;

est6 em dia com o pagamento, de acordo com os termos estabelecidos pela

legislagSo em vigor, de todas as suas respectivas obrigag6es e responsabilidades
(inclusive todas as obrigag6es de natureza tributdria, trabalhista, ambiental e

previdenciSria); e

cumpre a legislagSo relativa a n5o utilizagSo de m5o de obra infantil e/ou em

condig6es andlogas is de escravo.

iY

CLAUSULA NONA - DAS NOTTFTCAGOES

9.1. Todos os documentos e as comunicag6es, que dever5o ser sempre feitos por escrito,

assim como os meios f[sicos que contenham documentos ou comunicag6es, a serem

enviados por qualquer das partes nos termos desta Escritura de EmissSo deverSo ser

encaminhados para os seguintes enderegos:

)
/-
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Para a Emissora:
SCG IV HOLDING S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1356, conj. 82

CEP 04547-005, S5o Paulo/ SP

At.: Diego Stark
Telefone: +55 (11) 3039-8050
Correio Eletr6nico: dstark@southerncrossqroup.com

Para o Agente Fiduci5rio:
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBII.TANTOS S.N.

Avenida das Am6ricas no 3434, bloco 07, Sala 201

Rio de Janeiro, RI, CEP, 22640-L02
At.: Antonio Amaro/Maria Carolina Abrantes

Telefone: +55 (21) 3514-0000
Correio Eletr6nico : ge12. a qe nte @ ol ivei ratrust. com. br

Para o Agente de LiquidagSo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Avenida das Am6ricas no 3434, bloco 07, Sala 201

Rio de Janeiro, RJ, CEP, 22640-t02
At.: Alexandre Lodi/Jo5o Bezerra

Telefone: +55 (21) 3514-0000
Correio Eletr6nico: sqescrituracao@oliveiratrust.com,br

Para o Escriturador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Avenida das Am6ricas no 3434, bloco 07, Sala 201

Rio de Janeiro, RJ, CEP, 22640-102
At.: Alexandre Lodipoio Bezerra

Telefone: +55 (21) 3514-0000
Correio Eletr6nico: sqescrituracao@olivei ratrust.com. br

9.2. As comunicag6es referentes a esta Escritura de EmissSo serSo consideradas

entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pelo

correio, sob protocolo. As comunicag6es feitas por e-mail serSo consideradas recebidas na

data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado atrav6s de indicativo (recibo

emitido pela mSquina utilizada pelo remetente). Os respectivos originais deverSo ser

encaminhados para os enderegos acima em at6 5 (cinco) Dias titeis ap6s o envio da

mensagem. A mudanga de qualquer dos enderegos acima dever6 ser comunicada d outra
parte pela parte que tiver seu enderego alterado.
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cllusull oEcrun - DAs Drsposre6rs eenars

10.1. NEo se presume a renfncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura

de EmissSo. Dessa forma, nenhum atraso, omiss5o ou liberalidade no exercfcio de qualquer

direito, faculdade ou rem6dio que caiba a qualquer uma das partes da presente Escritura

de EmissSo, prejudicard tais direitos, faculdades ou rem6dios, ou serS interpretado como

uma ren0ncia aos mesmos ou concorddncia com tal inadimplemento, nem constituir5

novagSo ou modificagSo de quaisquer outras obrigag6es assumidas nesta Escritura de

Emiss6o ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

t0.2. A presente Escritura de EmissSo 6 firmada em cardter irrevogdvel e irretratdvel,

salvo na hip6tese de n6o preenchimento dos requisitos relacionados na ClSusula Segunda

acima, obrigando as partes por si e seus sucessores.

10.3. Todos e quaisquer custos incorridos em razSo do registro desta Escritura de EmissSo

e seus eventuais aditamentos, e dos atos societ5rios relacionados a esta EmissSo, nos

registros competentes, serSo de responsabilidade exclusiva da Emissora.

10.4. Caso qualquer das disposig6es desta Escritura de EmissSo venha a ser julgada ilegal,

invdlida ou ineficaz, prevalecer5o todas as demais disposig6es ndo afetadas por tal
julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-f6, a substituir a disposigSo afetada por

outra que, na medida do posslvel, produza o mesmo efeito.

10.5. A presente Escritura de EmissSo e as Deb6ntures constituem tftulo executivo

extrajudicial, nos termos do artigo 784, incisos I e II, do C6digo de Processo Civil, e as

obrigag6es nelas encerradas estSo sujeitas i execugSo especffica, de acordo com os artigos

538 e seguintes, do C6digo de Processo Civil.

10.6. Esta Escritura de EmissSo 6 regida pelas Leis da Repriblica Federativa do Brasil.

L0.7. Exceto se previsto de outra forma nesta Escritura de Emiss5o, os prazos

estabelecidos na presente Escritura de EmissSo ser6o computados de acordo com a regra

prescrita no aftigo 132 do C6digo Civil, sendo excluldo o dia do comego e incluido o do

vencimento.
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CUUSUU OECTUA PRIMEIRA - DO FORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, com

exclusSo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir as

quest6es porventura oriundas desta Escritura de EmissSo.

E por estarem assim justas e contratadas, firmam a presente Escritura de EmissSo a

Emissora e o Agente FiduciSrio em 4 (quatro) vias de igual forma e teor e para o mesmo

fim, em conjunto com as 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

S5o Paulo, 12de novembro de 2019.

(As assinaturas se encontram nas tr6s p5ginas seguintes)

(O restante da pSgina foi intencionalmente deixado em branco)
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(Piigina de Assinaturas 1/3 da Escritura Particular da la (Primeira) Emissdo de Debdntures

Simptes, ndo Conversiveis em Agdes, da Espdcie com Garantia Real, em Sdrie Unica, para

DistribuigSo Piblica, com Esforgos Restritos, da SCG IV Holding S.A.)

SCG IV HOLDING S.A.
como Emissora
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(Piigina de Assinaturas 2/3 da Escritura Particular da la (Primeira) EmissSo de Deb€ntures

Simples, ndo Conversiveis em Agdes, da Espdcie com Garantia Real, em Sdrie {/nica, para

Distribuigdo Ptiblica, com Esforgos Restritos, da SCG IV Holding S.A.)

OLTVEIRA rirulos E vALoREs MoBrLrAnros s.a.
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(Piigina de Assinaturas 3/3 da Escritura Pafticular da la (Primeira) Emissdo de Debdntures

Simptes, ndo Converciveis em Agdes, da Espdcie com Garantia Reat, em Sdrie Unica, para

Distribuigdo Piblica, com Esforgos Restritos, da SCG IV Holding S.A.)

Testemunhas:

1. LLuuu
Nome:

CPF/ME:

Nome:

CPF/ME:
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