
Rro JARr SP PARTTCTPA96ES S.A.

CNPr/ ME no 13.008.39710001-00
NrRE 35.300.387.961

ATA DA REUNTAO DO CONSELHO DE ADMTNTSTRAGAO

REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do m6s de novembro de 2019, is 10:00, na sede social da

Rio Jari SP Participag6es S.A. ('Companhia'), od Rua Gomes de Carvalho, no 1.356, conjunto 82, Bairro

Vila Ol[mpia, CEP 04547-005, Cidade de S5o Paulo, Estado de SEo Paulo.

2. CONVOCACAO E PRESENCA: Dispensada, por estarem presentes todos os membros do

Conselho de AdministragSo da Companhia.

3. MESA: Presidente: Diego Stark; SecretSrio: Gustavo Pereira de Freitas Santos.

!. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a constituigSo, pela Companhia, em

garantia das Obrigag6es Garantidas (conforme definido abaixo), no Ambito da la (Primeira) EmissSo de

Deb6ntures Simples, N5o Conversfveis em Ag6es, em S6rie Unica, da Esp6cie com Garantia Real, a ser

realizada pela SCG IV Holding S.A. ('Deb6ntures", "Emiss5o" e "Emissora", respectivamente), para

distribuigSo priblica, com esforgos restritos, nos termos da InstrugSo da ComissSo de Valores Mobili5rios

C'CVM') no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ('InstrugSo CVM no 476" e "Oferta

Restrita", respectivamente), nos termos da "Escritura Particular 6u 1a (Primeira) EmissSo de Deb6ntures

Simples, N5o Conversilveis em Ag6es, da Esp6cie com Garantia Real, Em S6rie Unica, Para DistribuigSo

P0blica, com Esforgos Restritos, da SCG IV Holding S.A.", a ser celebrada entre a Emissora e o Agente

FiduciSrio (conforme abaixo definido) ('Escritura de EmissSo'), de cessSo fiduci6ria de determinados

direitos credit6rios, principais e acess6rios, presentes ou futuros, de titularidade da Companhia

decorrentes da titularidade de ag6es emitidas e a serem emitidas pela Brinox Metahirgica S.A. (CNPJ/ME

no 92.038.108/0001-91) f'CessSo Fiduci5ria", "Ag6es Brinox" e ".Efinex", respectivamente); e

(ii) a autorizagdo i diretoria para negociagSo dos demais termos e condig6es da Cess6o FiduciSria,

observado os termos deliberados no 6mbito do item (i) da Ordem do Dia, bem como a celebragSo e

todos e quaisquer documentos necessdrios para efetivagSo da CessSo FiduciSria e ratificagSo de todos e

quaisquer atos jd praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, para a constituig6o

da CessSo FiduciSria acima deliberada.
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5. DELIBERAC6ES: Ap6s discutida a mat6ria constante da Ordem do Dia, os membros presentes

do Conselho de AdministragSo, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram o quanto segue:

5.1. Aprovar a constituigSo, pela Companhia, da CessSo FiduciSria sobre: (a)a totalidade dos

dividendos, proventos, lucros, rendimentos, frutos e direitos econ6micos, bonificag6es, juros sobre

capital pr6prio, distribuig6es e demais valores que venham a ser apurados e/ou declarados pela Brinox

i Companhia com relagSo is Ag6es Brinox; (b) a totalidade dos recebiveis de titularidade da Companhia

decorrentes da eventual venda, alienagSo, cess6o ou transfer6ncia, direta ou indireta, das Ag6es Brinox;

(c) a totalidade dos receblveis de titularidade da Companhia decorrentes do eventual sobejo de eventual

excussSo de garantias que venham a existir sobre as Ag6es Brinox. A CessSo Fiduci5ria ser5 constitulda

em garantia is obrigag6es, principais e acess6rias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a

ser assumidas pela Emissora em razSo das Deb6ntures, o que inclui, principalmente, mas n5o se limita,

ao pagamento do Valor Nominal Unit6rio (conforme abaixo definido), da RemuneragSo (conforme abaixo

definido) e da totalidade das obrigag6es acess6rias, tais como, mas n5o se limitando, aos Encargos

Morat6rios, multas, indenizag6es, penalidades, despesas, custas, tributos, honordrios arbitrados em

juizo, comiss6es e demais encargos contratuais e legais previstos no 6mbito da EmissSo e Oferta Restrita

f'Obrigag6es GarantidasJ, a qual conterd as seguintes caracterfsticas e condig6es principais e serSo

detalhadas e reguladas no imbito da Escritura da Emiss5o:

ValorTotalda EmissSo: o valortotalda EmissSo serS de at6 R$60.000.000,00 (sessenta

milh6es de reais) na Data de EmissSo (conforme abaixo definida) ("Valor Total da

Emiss6oJ;

Quantidade de Deb€ntures: ser6o emitidas at6 60.000 (sessenta mil) Deb6ntures;

(iii) Valor Nominal UnitSrio: O valor nominal unit5rio das Deb6ntures, na Data de Emissdo

(conforme definido abaixo), ser6 de R$1.000,00 (mil reais) ('Valor Nominal Unitdrio);

(iv) Prazo de Vig€ncia e Data de Vencimento: ressalvada a hip6tese de liquidagSo

antecipada das Deb6ntures em razSo de resgate antecipado ou vencimento antecipado,

nos termos a serem previstos na Escritura de EmissSo, as Deb6ntures ter6o prazo de

vig6ncia de 5 (cinco) anos contados da Data de EmissSo, vencendo-se, portanto, em 12

de novembro de 2024 ('Data de VencimentoJ;

AtualizagSo MonetSria e RemuneragEo das Deb€ntures: o Valor Nominal UnitSrio

das Deb€ntures n5o serS atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unit6rio ou

(:)

(ii)

saldo do Valor Nominal UnitSrio, conforme o caso, das Deb6ntures, incidirSo juros

(v)

//



a o aaa

aaa
aa aaa

aa aaa .. . a

.r:. i..t :i. :i. :.',,t

a

aa

remunerat6rios correspondentes a 100o/o (cem por cento) da variagdo acumulada das

taxas m6dias di6rias dos DI - Dep6sitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo,

expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias 0teis,

calculadas e divulgadas diariamente pela 83 S.A. - Brasil, Bolsa, BalcEo, no informativo

di5rio disponlvel em sua pdgina na internet (http://www.b3.com.br), acrescidas de uma

sobretaxa (spread) de, 4,9}o/o (quatro inteiros e noventa cent6simos por cento) ao ano,

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias riteis ('RemuneracSoJ, calculados de forma

exponencial e cumulativa utilizando-se o crit6rio pro rata temporis, desde a primeira Data

de Integralizag5o (inclusive), a Data de Pagamento da RemuneragSo (conforme abaixo

definido) imediatamente anterior (inclusive), ou a Data da AmortizagSo Extraordin6ria

Facultativa (conforme abaixo definido) imediatamente anterior (inclusive), o que tiver

ocorrido por riltimo, at6 a data do seu efetivo pagamento (exclusive), que deve ocorrer

ao final de cada periodo de capitalizagSo das Deb6ntures. O c5lculo da RemuneragSo

obedecer5 d f6rmula prevista na Escritura de EmissSo;

(vi) Encalgos Morat6rios: sem prejulzo da remuneragSo das Deb6ntures, ocorrendo

impontualidade no pagamento pela Emissora de quaisquer obrigag6es pecuni6rias

relativas is Deb6ntures, os d6bitos em atraso vencidos e nio pagos pela Emissora, ficar5o

sujeitos, independentemente de aviso, notificagSo ou interpelag5o judicial ou extrajudicial:

(i) a multa convencional, irredutivel e nio compensat6ria, de 20lo (dois inteiros por cento);

e (ii) a juros morat6rios de 1olo (um inteiro por cento) ao m6s, calculados pro rata temporis

desde a data da inadimplCncia at6 a data do efetivo pagamento ('Encarqos Morat6riosJ;

(vii) Pagamento da RemuneragSo: ressalvadas as hip6teses de amortizagdo extraordin5ria

das Deb6ntures e de liquidagSo antecipada das Deb6ntures em razSo de resgate

antecipado ou vencimento antecipado, nos termos a serem previstos na Escritura de

EmissSo, a RemuneragSo serd paga semestralmente, sem car6ncia, a partir da Data de

Emiss6o, sempre no dia 12 dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo o primeiro

pagamento em 12 de maio de 2020 e o rlltimo na Data de Vencimento (cada data, uma

"Data de Pagamento da RemuneragSoJ;

(viii) AmortizagSo Programada: ressalvadas as hip6teses de amoftizagdo extraordinSria das

Deb6ntures e de liquidag6o antecipada das Deb6ntures em razSo de resgate antecipado

ou vencimento antecipado, nos termos a serem previstos na Escritura de EmissSo, o Valor

Nominal Unit5rio das Deb6ntures ser5 amortizado em parcelas semestrais e consecutivas,

a partir de 18 (dezoito) meses contados da Data de EmissSo, obseruadas as datas e
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respectivos percentuais indicados na tabela abaixo (cada uma dessas datas, uma "EEa

de AmortizagSoJ:

Data de AmoftizagSo Percentua! do Valor
Nominal Unit5rio
a ser amortizado

Percentual do saldo
do Valor t{ominal

Unit5rio
a ser amortizado

12 de maio de202l 5,00000/o 5,00000/o

12 de novembro de 2021 5,00000/o 5,26320/o

12 de maio de 2022 5,00000/o 5,55560/o

12 de novembro de 2022 10.00000/o 11,76470/o

12 de maio de 2023 10,00000/o t3,33330/o

12 de novembro de2023 20,00000/o 30,76920/o

12 de maio de 2024 20,00000/o 44,44440/o

12 de novembro de2024
(Data de Vencimento)

25,0000o/o 100,00000/o

(:x) Resqate Antecipado Facultativo e Amortizacao Extraordin5ria Facultativa: A
Emissora poderS, a seu exclusivo crit6rio, a partir da primeira data de integralizagSo,

independentemente de aceitagSo dos Debenturistas, realizar o resgate integral ou a
amortizageo extraordinSria, conforme o caso, das Deb6ntures, de acordo com os termos

e condig6es a serem previstos na Escritura da EmissSo, mediante o pagamento de

montante equivalente ao Valor Nominal Unitdrio ou Saldo do Valor Nominal UnitSrio,

conforme o caso (ou, no caso da amortizageo, do percentual do Valor Nominal Unit5rio

ou Saldo do Valor Nominal Unitdrio a ser amortizado, conforme o caso), acrescido da

RemuneragSo correspondente, calculada pro rata temporis, desde a primeira data de

integralizagio (inclusive) ou a Data de Pagamento da RemuneragSo imediatamente

anterior (inclusive) ou a Data da Amortizagao Extraordindria Facultativa imediatamente

anterior (inclusive) ou a Data da Amortizagao ExtraordinSria Obrigat6ria imediatamente

anterior (inclusive), o que tiver ocorrido por riltimo, at6 a data do efetivo resgate ou

amortizagSo, conforme o caso (exclusive), e demais encargos eventualmente devidos e

n5o pagos, acrescido, ainda, de pr6mio flatincidente sobre o Valor Nominal UnitSrio ou

do saldo do Valor Nominal Unit6rio, conforme o caso (ou, no caso da amortizageo, do

percentual do Valor Nominal Unit6rio ou do saldo do Valor Nominal Unit5rio a ser

amortizado, conforme o caso), de acordo com a data da efetiva realizagao do resgate ou

amortizagao, sendo que o prGmio m5ximo devido serd equivalente a 3olo (tr6s por cento)

(conforme o caso, "Resgate Antecipado Facultativo" ou "AmortizagSo ExtraordinSria

5P - 26529058v1
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(x) Resqate Antecioado Obriqat6rio e Amoftizageo ExtraordinSria Obriqat6ria: A

Emissora dever5, independentemente de aceitagSo dos Debenturistas, realizar a

amortizagSo extraordinSria ou o resgate integral (neste riltimo caso, desde que os recursos

apurados em razSo da ocorrCncia do respectivo evento sejam suficientes para cobrir

integralmente o saldo devedor das Deb6ntures), conforme o caso, das Deb6ntures, de

acordo com os termos e condig6es a serem previstos na Escritura da EmissSo, na

ocorr6ncia de qualquer dos seguintes eventos: (i) realizagSo de aporte de capital por

quaisquer dos Fundos SCG (a serem definidos na Escritura de EmissSo) na Emissora;

(ii) liquidag5o da venda, alienagSo, cessSo ou transfer6ncia, direta ou indireta das Ag6es

Mills de titularidade do Fundo a terceiros; (iii) liquidaESo da venda, alienagSo, cessSo ou

transferGncia, direta ou indireta das Ag6es Brinox de titularidade da Rio Jari a terceiros; e

(ivi) excussSo de eventuais garantias que venham a ser constituidas sobre as Ag6es Brinox

com verificagSo de sobejo de recursos em montante igual superior a R$5.000.00,00 (cinco

milh6es de reais). Aplicar-se-do i AmortizagSo b<traordin5ria Obrigat6ria e ao Resgate

Antecipado Obrigat6rio, mutatis mutandis, as mesmas disposig6es da AmortizagSo

Extraordin5ria Facultativa e do Resgate Antecipado Facultativo, inclusive com relagSo ao

prOmio flat devido em caso de AmortizagSo Extraordindria Facultativa e do Resgate

Antecipado Facultativo ;

(ri) Garantias: Em garantia das Obrigag6es Garantidas, serSo constituldas, al6m da CessSo

Fiduci5ria, as seguintes garantias: (i) alienagSo fiduci5ria sobre a totalidade das ag6es

emitidas e a serem emitidas pela Emissora de titularidade do SCG IV Fundo de

Investimento em Participag6es Multiestrat6gia (CNPJ/ME no 2L.510.1741000t-74) ('Ag6es

da Emissora" e "Fundo SCG IVJ, bem como cessSo fiduciSria da totalidade dos

dividendos, proventos, rendimentos, frutos e direitos econ6micos, juros sobre capital

pr6prio, distribuig6es e demais valores que venham a ser apurados e/ou declarados com

relagSo i totalidade das Ag6es da Emissora; (ii) cessSo fiduciSria, com condigSo

suspensiva aplic5vel i parcela dos recebiveis, sobre a totalidade dos seguintes direitos

credit6rios, principais e acess6rios, presentes ou futuros, de titularidade da Emissora:

(a) a totalidade dos dividendos, proventos, rendimentos, frutos e direitos econ6micos,

juros sobre capital pr6prio, distribuigSes e demais valores que venham a ser apurados

e/ou declarados com relagSo d totalidade das ag6es presentes e futuras de emissSo da

T6pico Locag6es de Galp6es e Equipamentos para Indfistrias S.A. (CNPJ/ME n.o

08.259.54410001-84) ('T6pico') de titularidade da Emissora ('Ac6es T6picoJ,

(b) a totalidade dos recebfveis de titularidade da Emissora decorrentes do eventual sobejo

/'
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de eventual excussSo das garantias existentes sobre as Ag6es T6pico, (c) a totalidade dos

receb[veis de titularidade da Emissora em decorrencia de m[tuos celebrados com a

T6pico, e (d)todos e quaisquer direitos detidos pela Emissora em razeo da titularidade da

conta vinculada na qual sereo depositados os recebiveis decorrentes da presente garantia,

da CessSo FiduciSria e da garantia indicada no subitem (iii) abaixo, incluindo todos e

quaisquer montantes depositados na referida conta vinculada; (iii) cessSo fiduci5ria sobre

a totalidade dos seguintes direitos credit6rios, principais e acess6rios, presentes ou

futuros, de titularidade do SCG III Fundo de Investimento em Participag6es

Multiestrat6gia (CNPJ/ME no 17.384.580/0001-60) ('Fundo SCG III'): (a) a totalidade

dos dividendos, proventos, rendimentos, frutos e direitos econ6micos juros sobre capital

pr6prio, distribuig6es e demais valores que venham a ser apurados e/ou declarados pela

Mills Estruturas e Servigos de Engenharia S.A. (CNPJ/ME no 27.093.558/0001-15) ('Mills')

ao Fundo SCG III com relagSo ds ag6es presentes e futuras de emissSo da Mills de

titularidade do Fundo SCG III ['AE6es Mills'); e (b) a totalidade dos recebfveis de

titularidade do Fundo SCG III decorrentes da eventual venda, alienagSo, cess6o ou

transferGncia, direta ou indireta, das A96es Mills; e (iv) carta garantia (Guaranty Lette)

outorgada por entidades da Southern Cross Group (limited partnerchip), controladoras da

Emissora, sob leis de Ontario, CanadS, at6 o limite de US$24.500.000,00 (vinte e quatro

milh6es e quinhentos mil d6lares);

(xii) Demais caracteristicas: As demais caracterlsticas e condig6es da EmissSo e das

Deb6ntures serSo aquelas especificadas na Escritura de EmissSo.

5.2. Autorizar i diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar todos e quaisquer atos

necess5rios e/ou convenientes i realizagSo da EmissSo e a constituigSo da CessSo Fiduci5ria acima

deliberada;

5.3. Ratificar de todos e quaisquer atos j5 praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus

procuradores, para a constituigSo da CessSo FiduciSria acima deliberada.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestag5o, foram

encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumdrio, a qual foi lida, achada

conforme e assinada por todos os conselheiros presentes.

7. ASSINATURAS: Mesa: Diego Stark - Presidente; Gustavo Pereira de Freitas Santos - Secretdrio.

Membros do Conselho de AdministragSo: Diego Stark, Sebastian Agustin Villa, Raril Francisco Sotomayor.
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Certifico que a presente 6 c6pia fiel da ata lavrada em Livro Pr6prio.

609.371/19-8 rrE

a
UJo
ft?

SP - 26629058v1

iltililllilllillllilllllllllllilllllllffi lillllllllllllll

t /,'/,'../ r_ //,1/-/-
Gust5vo [ereira de Freitas Santos

Secret5rio

r a-\
i"l^

7t6


