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ESCRITURA PARTICULAR DA 2A (SEGUNDA) EMISSAO DE DEBCNTURES SIMPLES,

NAo coNvERsivErs EM Ag6Es, DA EspEcrE coM GARANTTA REAL EM sERrE
0urcn" eARA DrsrRrBurgAo p0eLrcA, coM EsFoRgos REsrRrros, DA roprco
locng6es or cnp6ss E EeurpAMENTos nARA rruo0srnrAs s.A.

entre

roprco locng6es oe cn-p6es E EeurpAMENTos IARA rro0srnrAs s.A.
como Emissora

oLrvErRA TRusr DrsrRrBurDoRA oe rirulos E vALoREs MoBrLrAnros s.n.
como Agente Fiduciiiriq representando a comunhdo de Debenturistas

Datado de
12 de novembro de 2019
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ESCRITURA PARTICULAR DA 2A (SEGUNDA) EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES,

NAo coNvERsivErs EM AgOEs, DA EspEcrE coM GARANTTA REAL EM sERrE
0rtca, nARA DrsrRrBUrgAo e0elrcA, coM EsFoRgos REsrRrros, DAroprco
locag6es or eelp6es E EeurpAMENTos eARA rno0srnrAs s.A.

Pelo presente instrumento pafticular,

de um lado, na qualidade de emissora das Deb6ntures (conforme definido abaixo):

roprco LocAgoEs DE GALPoES E EQUTPAMENTOS PARA rrO0SrnrAS S.A.,

sociedade an6nima sem registro de companhia aberta perante a ComissSo de Valores

MobiliSrios CCVM'), com sede na Cidade de Embu das Artes, Estado de S5o Paulo, na

Avenida Jorge Alfredo Camasmie, 122, Lote 20, Quadra C, Parque Industrial Ramos de

Freitas, CEP 06816-050, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Minist6rio

da Economia C'CNPI/ME'J sob o n.o 08.259.54410001-84, com seus atos constitutivos

devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de S5o Paulo ('JUCESP') sob o

NIRE n.o 35300469062, neste ato representada por seus representantes legais

devidamente constituirCos na forma de seu estatuto social e identificados na respectiva

p6gina de assinatura deste instrumento ('Emissora" ou "Companhia); e

de outro lado, na qualidade de agente fiduciSrio, representando os interesses da

comunhSo dos titulares das Deb6ntures ('Debenturistast, nos termos do aftigo 66 da

Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ('Lei das Sociedades oor
Ag6esJ:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIANTOS

S.A., instituigSo financeira constituida sob a forma de sociedade an6nima, com filial na

Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Rua Joaquim Floriano, no 1.052,

13o andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o no 36.113.876/0004-

34, neste ato representada por seus representantes legais devidamente constituidos

na forma de seu estatuto social e identificados na respectiva p5gina de assinatura deste

instrumento CAgente FiduciSrio?;

sendo a Emissora e o Agente Fiduci5rio doravante designados, em conjunto, como "Partes" e,

individual e indistintamente, como "PafE", v6m por esta e na melhor forma de direito celebrar

a presente "Escritura Particular da 2a (segunda) EmissSo de Deb6ntures Simples, n5o

Conversiveis em Ag6es, da Esp6cie com Garantia Real, em S6rie Unica, para DistribuigSo

Priblica, com Esforgos Restritos, da T6pico Locag6es de Galp6es e Equipamentos para

Indristrias S.A." ('Escritura de EmissSo'), que ser5 regido pelas clSusulas e condig6es a seguir.
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Os termos aqui iniciados em letra maifscula, estejam no singular ou no plural, terSo o
significado a eles atribu[do nesta Escritura de EmissSo, ainda que posteriormente ao seu uso.

clAusuu eRTMETRA - DAs AuroRrzAC6Es socrETARrAs oBTrDAs nARA

EMTSSAO DAS DEBENTURES E CONSTTTUT9AO DA GARANTTA

1.1. A presente Escritura de EmissSo 6 celebrada de acordo com deliberag6es tomadas na

Assembleia Geral Extraordindria da Emissora, realizada em 12 de novembro de 2019 CAGE'),
por meio da qual foram deliberadas: (a) a aprovagSo dos termos e condig6es da EmissSo e da

Oferta Restrita; e (b) a autorizagSo i diretoria da Companhia para adotar todas e quaisquer

medidas e celebrar todos os documentos necess5rios d realizagSo da EmissSo e da Oferta

Restrita e i celebragSo desta Escritura de Emiss5o e dos Contratos de Garantia (conforme

abaixo definido), podendo, inclusive, celebrar aditamentos a esta Escritura de EmissSo e aos

Contratos de Garantia, tudo em conformidade com o disposto no artigo 59 da Lei n.o 6.404

de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ('Lei das Sociedades por Ag6esJ.

L.2. A outorga da CessSo Fiduci5ria (conforme abaixo definido) tamb6m foi aprovada na

ReuniSo do Conselho de AdministragSo da Emissora, realizada em 12 de novembro de 2019

('RCA Emissora").

1.3. A outorga da AlienagSo Fiduci5ria de Ag6es (conforme abaixo definido) foi aprovada

pela SCG IV (conforme definida abaixo), em Assembleia Geral de Acionistas da Garantidora,

realizada em 12 de novembro de 2019 ('AGE HoldingJ.

ct-lusuu SEGUNDA - Dos REQursITos

A 2a (segunda) emissSo de deb6ntures simples, n5o converslveis em ag6es, da esp6cie com
garantiareal,ems6rierinica,daCompanhia(.Emiss5o,,e...fu,,,respectivamente),
para distribuigSo p0blica, com esforgos restritos, nos termos da InstrugSo da CVM no 476, de
16 de janeiro de 2009, conforme alterada ('Instrug5o CVM 476J, e das demais disposig6es

legais e regulamentares aplic5veis ('Oferta Restrita"), ser5 realizada em obseru6ncia aos

requisitos descritos a seguir.

2.L. Dispensa de Registro na CVM e realizagSo de Registro na ANBIMA -
AssociagSo Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais (*ANBIMA?
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2.1.1. A distribuig5o priblica das Deb6ntures ser5 realizada nos termos da InstrugSo AnM 476,

da Lei das Sociedades por Ag6es e das demais disposig6es legais e regulamentares aplic5veis,

estando, portanto, a Oferta Restrita automaticamente dispensada do registro de distribuigSo
perante a CVM de que trata o artigo 19 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme

alterada, sem prejuizo da necessidade de envio, pelo Coordenador Lider (conforme definido
abaixo) da comunicagSo sobre o inicio da Oferta Restrita e da comunicagSo de seu

encerramento i CVM, nos termos dos artigos 7o-A e 80, respectivamente, da InstrugSo CVM

476 ('ComunicagSo de Inicio" e "C-omunicagSo de Encerramento", respectivamente).

2.1.2. Nos termos do inciso II do artigo 16 e do inciso V do artigo 78 do "C&igo ANBIMA de
RqulagSo e Melhores Prdticas para Estruturagdq CoordenagSo e Distribuigdo de Ofertas

Piblicas de Valores Mobiltirios e Ofertas Piblicas de Aquisigdo de Valores Mobilidrios'i
atualmente em vigor CC6diqo ANBIMA'), a Oferta Restrita ser5 objeto de registro na ANBIMA

no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do encerramento da Oferta Restrita,

exclusivamente para fins de composigSo da base de dados da ANBIMA.

2.2. Arquivamento e Publicageo das Autorizag6es SocietSrias

2.2.L. A AGE da Emissora dever5 ser devidamente arquivada na IUCESP e publicada na

Central de Balangos do Sistema Priblico de EscrituragSo Digital (SPED) e na pSgina da Emissora

na rede mundial de computadores (www.topico.com.brldebentures) (e/ou, se assim exigido
pela legislagSo e regulamentagSo aplicSveis, no jornal "O Dia" e no Di5rio Oficial do Estado de

S5o Paulo) previamente i primeira Data de IntegralizagSo (conforme definida abaixo), de

acordo com o inciso I do artigo 62 da Lei das Sociedades por Ag6es.

2.2.2. Adicionalmente, a RCA Emissora e a AGE Holding ser5o devidamente registradas na

JUCESP.

2.3. Arquivamento desta Escritura de Emiss5o

2.3.1. A presente Escritura de EmissSo dever5 ser devidamente arquivada na JUCESP

previamente d primeira Data de IntegralizagSo, de acordo com o inciso II do artigo 62 da Lei

das Sociedades por Ag6es.

2.3.1.1. Os eventuais aditamentos i presente Escritura de EmissSo tamb6m deverSo

ser devidamente arquivados na JUCESP, nos termos do par5grafo 30 do artigo 62 da Lei das

Sociedades por Ag6es, obrigando-se a Emissora a realizar o protocolo de tais eventuais

aditamentos perante a JUCESP no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contados da respectiva data

de celebragSo.
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2.3.2. A Emissora compromete-se a enviar ao Agente Fiduci5rio 1 (uma) via original desta

Escritura de EmissSo e de seus eventuais aditamentos devidamente registrados na JUCESP em

at6 2 (dois) Dias Uteis contados da data de obtengSo dos referidos registros.

2.4. Dep6sito para DistribuigSo, NegociagSo e Cust6dia Eletr6nica

2.4.L. As Deb6ntures serSo devidamente depositadas para:

(a) distribuigSo no mercado prim5rio, por meio do MDA - M6dulo de DistribuigSo

de Ativos ("M8"), sendo a distribuig5o liquidada financeiramente pela 83 S.A. -
Brasil, Bolsa e BalcSo - Segmento Cetip UTVM ("B3"); e

(b) negociagSo no mercado secund5rio, atrav6s do CETIP21 - Tltulos e Valores

Mobili5rios ('CEIIPZL"), operacionalizado e administrado pela 83, sendo as

negociag6es liquidadas financeiramente e as Deb6ntures custodiadas

eletronicamente na 83.

2.4.2. N5o obstante o disposto no item 2.4.1 acima, as Deb6ntures somente poderSo ser

negociadas nos mercados regulamentados de valores mobili6rios entre investidores
qualificados, assim considerados os investidores referidos no artigo 9o-B da InstrugSo da CVM

no 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada f'InstrugSo CVM 539'), depois de

decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada subscrigSo ou aquisigSo pelos

investidores, conforme disposto nos aftigos 13 e 15 da InstruESo C\lM 476, salvo na hip6tese

de exerc[cio da garantia firme pelo Coordenador L[Cer no momento da subscrig6o, nos termos
do inciso II do artigo 13 da Instru$o CVM 476, e uma vez verificado o cumprimento pela

Emissora de suas obrigag6es previstas no aftigo 17 da InstrugSo CVM 476, sendo que a

negociagSo das Deb6ntures dever5 sempre respeitar as disposig6es legais e regulamentares

aplicdveis.

2.5. Registro da Garantia

2.5.1. Os Contratos de Garantia Real deverSo ser registrados nos competentes Cart6rios de
Registro de Titulos e Documentos das circunscrig6es das sedes das respectivas partes de tais
Contratos de Garantia, e o 6nus sobre as Ag6es da Emissora (conforme definidas abaixo)
formalizado por meio do Contrato de AlienagSo FiduciSria (conforme definido abaixo) deverS

ser anotado no Livro de Registro de Ag6es Nominativas da Emissora, previamente i primeira

Data de IntegralizagSo, para fins do inciso III do artigo 62 da Lei das Sociedades por Ag6es.
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CI.IUSUU TERCEIRA _ DAS CARACTERiSTICAS DA EMISSAO

3.1. Objeto Social da Emissora

3.1.1. De acordo com o Artigo 30 do seu estatuto social, a Emissora tem como objeto social:

(i) a locag6o e venda de galp6es de estruturas met5licas com coberturas de lonas plSsticas,

telhas diversas e coberturas inflSveis; (ii) a fabricag5o de estruturas met5licas para galp6es,

elementos modulares para exposig6es, edificag6es pr6-fabricadas de metal, tendas,

cobeturas, pir6mides, arquibancadas, placas de fechamentos, grades de protegSo, barreiras

de contengSo, andaimes e outras estruturas; e (iii) a montagem e desmontagem de galp6es,

andaimes e outras estruturas.

3.2. Nfmero da EmissSo

3.2.I. A presente EmissSo representa a 2a (segunda) emissSo de deb6ntures da Emissora.

3.3. Valor Total da Emiss6o

3.3.1. O valor total da EmissSo serd de R$120.000.000,00 (cento e vinte milh6es de reais) na

Data de EmissSo (conforme abaixo definida) ('Valor Total da EmissSo').

3.4. S6ries

3.4.1. A EmissSo ser5 realizada em s6rie fnica.

3.5. Quantidade de Deb6ntures

3.5.1. SerSo emitidas 120.000 (cento e vinte mil) Deb6ntures.

3.6. Agente de LiquidagSo e Escriturador

3.6.1. Os servigos de liquidagSo financeira com relagSo is Deb6ntures serSo prestados pela

Oliveira Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobili5rios S.A., instituigSo financeira

constituida sob a forma de sociedade an6nima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado

do Rio de Janeiro, na Avenida das Am6ricas, no 3434, bloco 07, sala 201, inscrita no CNPJ/ME

sob o no 36.113.876/0001-91 ('Agente de LiouidagSo", sendo que essa definigSo inclui
qualquer outra instituig6o financeira que venha a suceder o atual Agente de LiquidagSo na

prestagSo de seruigos de liquidagSo financeira com relagSo is Deb6ntures).

/v
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3.6.2. Os servigos de escrituragSo das Deb6ntures sereo prestados pela Oliveira Trust
Distribuidora de Titulos e Valores Mobili5rios S.A., qualificada na ClSusula 3.6.1 acima
('Escriturador', sendo que essa definigSo inclui qualquer outra instituigSo financeira que venha

a suceder o atual Escriturador na prestagSo de servigos de escrituragSo das Deb6ntures).

3.7. DestinagSo dos Recursos

3.7.1. Os recursos obtidos pela Emissora por meio da integralizagSo das Deb6ntures serSo

destinados para (a) resgate antecipado facultativo total da totalidade da 1a emissSo de

debCntures simples, n5o conversfveis em ag5es, da Emissora, em montante equivalente a,

aproximadamente, R$53.000.000,00 (cinquenta e tr6s milh6es de reais) ('Dlvida');
(b) pagamento de dividendos declarados e/ou juros sobre capital pr6prio para os acionistas

da Emissora no valor de aproximadamente R$60.000.000,00 (sessenta milh6es de reais); e

(c) o saldo remanescente, caso existente, para reforgo de caixa da Emissora.

3.7.2. A titulo de comprovagSo da destinag5o dos recursos, a Emissora fornecerd ao Agente

Fiduci5rio o relat6rio de encerramento da 1a emissSo de deb6ntures simples, ou outro

documento que comprove o referido resgate, bem como comprovante banc5rio do pagamento

de dividendos declarados e/ou juros sobre capital pr6prio aos acionistas, em at6 10 (dez) Dias

riteis da primeira Data de IntegralizagSo.

3.8. Imunidade de Debenturistas

3.8.1. Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isengSo tribut5ria,
este deverd encaminhar ao Agente de LiquidagSo, no prazo minimo de 10 (dez) Dias Uteis de

anteced6ncia em relagSo i data prevista para recebimento de valores relativos is Deb6ntures,

documentagSo comprobat6ria dessa imunidade ou isengSo tribut5ria, sendo certo que, caso o

Debenturista n6o envie referida documentagSo, a Emissora far5 as reteng6es dos tributos
previstos em lei.

3.8.2. O Debenturista que tenha apresentado documentaESo comprobat6ria de sua condigSo

de imunidade ou isengSo tribut6ria, nos termos da ClSusula 3.8.1 acima e que tiver essa

condigSo alterada e/ou revogada por disposigSo normativa, ou por deixar de atender as

condig6es e requisitos porventura prescritos no dispositivo legal aplic5vel, ou, ainda, tiver essa

condigSo questionada por autoridade competente, ou, ainda, que tenha esta condigSo alterada

e/ou revogada por qualquer outra razSo que n6o as mencionadas nesta ClSusula 3.8.2, dever5

comunicar esse fato, de forma detalhada e por escrito, ao Agente de LiquidagSo, com c6pia
para a Emissora, bem como prestar qualquer informagSo adicional em relagSo ao tema que

lhe seja solicitada pelo Agente de LiquidagSo ou pela Emissora.
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3.8.3. FarSo jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos desta

Escritura de EmissSo aqueles que sejam titulares de Deb6ntures ao final do Oia Utit

imediatamente anterior i respectiva data de pagamento.

cr-lusuu QUARTA - DA coLocAgAo E PRoCEDTMENTO DE

DrsTRrBUrgAo E DAS CARACTERiSTTCAS DAS DEBENTURES

4.L. ColocagSo e Procedimento de Distribuigio

4.1.1. As Deb6ntures serSo objeto de distribuig5o priblica com esforgos restritos, sob o regime

de melhores esforgos de colocagSo, com a intermediagSo de determinada instituigSo financeira

integrante do sistema de distribuig5o de valores mobili5rios f'Coordenador Lider'), nos termos

do " Contrato de Coordenagdq ColocagSo e DistribuigSo Piblica com Esforgos Restritos de

Distribuigdo sob Regime de Melhores Esforgos de Colocagdo de Deb4ntures Simples, ndo

Conversiveis em AE6es, da Esqkie com Garantia Real, da 2a (segunda) Emissdq em Sdrie

inica, da T1pico Locagdes de Galpdes e Equipamentos para Indistrias 5.A.", celebrado entre

a Emissora e o Coordenador L[rCer em 9 de setembro de 2019 (conforme aditado de tempos

em tempos, "Contrato de DistribuigSoJ.

4.1.1.1. Em razSo do regime de melhores esforgos de distribuigSo, ser5 admitida a
distribuigSo parcial das Deb6ntures, nos termos do artigo 5-A da InstrugSo CVM 476 e dos

artigos 30 e 31 da InstrugSo CVM 400, sendo que a manutengSo da Oferta Restrita est5

condicionada i subscrigSo da quantidade minima de 115.000 (cento e quinze mil) Deb6ntures

('Ouantidade M[nima). Eventual saldo de Deb6ntures acima da Quantidade Mfnima n5o

colocado no 6mbito da Oferta Restrita ser5 cancelado pela Companhia, por meio de aditamento

a esta Escritura de EmissSo, sendo dispensada a realizagSo de novo ato societ6rio da Emissora

para tanto e sem necessidade de pr6via Assembleia Geral de Debenturistas.

4.L.7.1.1. O eventual aditamento i Escritura de EmissSo celebrado nos termos da

Cl6usula 4.1.1.1 acima, al6m de observar o disposto na ClSusula 2.3.7.7 acima, dever5

ser encaminhado d 83 para cancelamento das Debentures que n5o forem colocadas.

4.1.1.2. Tendo em vista que a distribuigSo das Deb6ntures poder5 ser parcial, nos

termos do artigo 31 da InstrugSo CVM 400, o Investidor Profissional poderS, no ato da

aceitagSo i Oferta Restrita, condicionar sua adesSo a que haja distribuig6o: (i) da totalidade

das Deb6ntures objeto da Oferta Restrita, sendo que, se tal condigSo n6o se implementar, as

ordens serSo canceladas; ou (ii) de uma proporgSo ou quantidade minima de Deb6ntures

originalmente objeto da Oferta Restrita, definida conforme crit6rio do pr6prio Investidor
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Profissional, mas que n6o poder5 ser inferior d Ouantidade Mlnima, derrendo o Investidor

Profissional, no momento da aceitagSo, indicar se, implementando-se a condigSo prevista,

pretende receber a totalidade das Deb€ntures subscritas por tal Investidor Profissional ou

quantidade equivalente i proporg6o entre a quantidade de Deb6ntures efetivamente

distribuirCa e a quantidade de Deb6ntures originalmente objeto da Oferta Restrita, presumindo-

se, na falta da manifestagSo, o interesse do Investidor Profissional em receber a totalidade

das Deb€ntures originalmente indicadas por tal Investidor Profissional. Caso a condigSo

indicada pelo Investidor Profissional n5o seja atendida, a respectiva ordem serd cancelada.

4.1.1.3. NEo sendo atingida a Quantidade Minima, a EmissSo ser5 cancelada pela

Emissora, sendo que os Debenturistas deverSo ser imediatamente comunicados sobre tal fato
pelo Coordenador Lider. Nesse caso, os valores at6 entEio integralizados pelos Debenturistas,

se houver, serSo devolvidos pela Emissora, no prazo de 3 (tr6s) Dias Uteis contados da data

em que a EmissSo for cancelada, sem nenhum acr6scimo ou corregSo, seguindo os

procedimentos operacionais da 83, caso as Deb6ntures tenham sido depositadas no mercado

primSrio por meio do MDA.

4.1.2. A Oferta Restrita ser5 realizada em observ6ncia ao plano de distribuigSo previamente

acordado entre a Emissora e o Coordenador LftCer, conforme estabelecido no Contrato de

DistribuigSo.

4.1.3. O plano de distribuigSo seguird o procedimento descrito na InstrugSo Cl/M 476 C'PIano

de DistribuicSo'). Para tanto, o Coordenador Lider poderS acessar, no mSximo, 75 (setenta e

cinco) Investidores Profissionais, sendo possi,vel a subscrigSo ou aquisigSo por, no m5ximo, 50

(cinquenta) Investidores Profissionais.

4.t.4. A Ofefta Restrita terS como priblico-alvo investidores profissionais, assim considerando

osinvestidoresreferidosnoartigo9o-AdaInstrug5ocvM539(,@1,
observado que os fundos de investimento e cafteiras administradas de valores mobili5rios

cujas decis6es de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor ser6o considerados como

um 0nico Investidor Profissional, para os fins dos limites previstos na ClSusula 4.1.3 acima.

4.1.5. A EmissSo e a Ofefta Restrita n6o poderSo ter seu valor e quantidade aumentados em

nenhuma hipotese.

4.1.6. Para a subscrig6o das Deb€ntures, os Investidores Profissionais assinarSo declaragSo

atestando (i) que efetuaram sua pr6pria an5lise com relaESo d capacidade de pagamento da

Emissora; (ii) sua condigSo de Investidor Profissional, de acordo com o Ano<o 9-A da InstrugSo

CVM 539; e (iii) que estSo cientes, entre outras coisas, de que: (a) a Oferta Restrita n6o serS

v
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objeto de registro perante a CVM; (b) a Oferta Restrita n6o serd objeto de anSlise pr6via pela

ANBIMA, sendo registrada perante a ANBIMA somente ap6s o envio do seu comunicado de

encerramento a CVM, nos termos do inciso II do artigo 16 e do inciso V do artigo 18 do Codigo

ANBIMA, exclusivamente para fins de composigSo da base de dados da ANBIMA; e (c) as

Deb6ntures estSo sujeitas a restrig6es de negociagSo previstas na regulamentagSo aplicdvel e

nesta Escritura de EmissSo, devendo, ainda, por meio de tal declaragSo, manifestar sua

concord6ncia expressa a todos os termos e condig6es desta Escritura de EmissSo.

4.1.7. NEo ser6 concedido qualquer tipo de desconto pelo Coordenador L[der aos Investidores

Profissionais interessados em adquirir Deb6ntures no dmbito da Oferta Restrita, bem como

n5o existir6o reservas antecipadas, nem fixagSo de lotes mSximos ou m[nimos,

independentemente de ordem cronol6gica.

4.1,8. N5o haverd prefer6ncia para subscrigSo das Deb6ntures pelos atuais acionistas da

Emissora.

4.1.9. N5o ser5 constitu[rCo fundo de sustentagSo de liquidez, tampouco serd celebrado

contrato de garantia de liquidez para as Debdntures. NEo ser5 firmado, ainda, contrato de

estabilizagSo de prego das Deb6ntures no mercado secund5rio.

4.2. Data de EmissSo das Deb6ntures

4.2.t. Para todos os efeitos legais, a data de emissSo das Deb6ntures serS o dia 12 de

novembro de 2019 ('Data de EmissSoJ.

4.3. Valor Nominal UnitSrio das Deb6ntures e AtualizagSo do Valor Nominal
Unit5rio das Deb6ntures

4.3.1. O valor nominal unitdrio das Deb6ntures ser5 de R$1.000,00 (um mil reais), na Data

de EmissSo ('Valor Nominal UnitdrioJ.

4.3.2. As Deb6ntures n5o terSo seu Valor Nominal Unitdrio atualizado monetariamente.

4.4. Forma, Convercibilidade, Permutabilidade e ComprovagSo da Titularidade
das Deb6ntures

4.4.1. As Deb6ntures serSo simples, ou seja, n5o conversiveis em ag6es de emissSo da

Emissora e nem permut5veis em ag6es de outra companhia.
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4.4.2. Para todos os fins de direito e efeitos, a titularidade das Deb6ntures ser6 comprovada

pelo extrato da conta de dep6sito emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, ser5 reconhecido

como comprovante de titularidade das Deb6ntures o extrato em nome do Debenturista

expedido pela 83, para as Deb6ntures que estiverem custodiadas eletronicamente na 83.

4.5. Esp6cie

4.5.1. As Deb6ntures serSo da esp6cie com garantia real, nos termos do artigo 58, caput, da

Lei das Sociedades por Ag6es.

4.6. Prazo, Prego de SubscrigSo e Forma de Integralizagio

4.6.1. As Deb6ntures ser6o subscritas e integralizadas dentro do perlrcdo de distribuifro
previsto nos artigos 7-A e 8o da InstrugSo CVM 476, i vista, em moeda corrente nacional, no

ato da subscrigSo ('Data de IntegralizaeSo), pelo seu Valor Nominal Unit5rio, observado que,

caso haja integralizagSo de Deb6ntures ap6s a primeira Data de IntegralizagSo, tais
Deb6ntures serSo integralizadas pelo valor correspondente ao Valor Nominal Unitdrio acrescido

da RemuneragSo, calculados pro rata temporisdesde a primeira Data de IntegralizagSo at6 a
data de sua efetiva integralizagSo, de acordo com as normas de liquidagSo aplic5veis i 83

('Preco de IntegralizacSoJ.

4.7. Prazo de Vig6ncia e Data de Vencimento

4.7.1. Ressalvada a hip5tese de liquidagSo antecipada das Deb6ntures em razSo de resgate

antecipado ou vencimento antecipado, conforme previsto nesta Escritura de EmissSo, as

Deb6ntures terSo prazo de vig6ncia de 5 (cinco) anos contados da Data de EmissSo, vencendo-

se, portanto, em 12 de novembro de 2024 ('Data de Vencimentot.

4.8. AmoftizagSoProgramada

4.8.1. Ressalvadas as hip6teses de amortizag5o extraordin5ria das Deb6ntures e de liquidagSo

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

conforme previsto nesta Escritura de EmissSo, o Valor Nominal Unit5rio das Deb6ntures serd

amortizado em parcelas semestrais e consecutivas, a partir de 18 (dezoito) meses contados

da Data de EmissSo, sempre no dia 12 dos meses de maio e novembro de cada ano,

obseruadas as datas e respectivos percentuais indicados na tabela abaixo (cada uma dessas

datas, uma "Data de AmortizacSoJ:
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Data de AmortizagSo Percentual do Valor
Nominal UnitSrio
a ser amortizado

Percentual do saldo do
Valor Nominal Unitirio

a ser amoltizado

12 de maio de202L 5,00000/o 5,0000o/o

12 de novembro de 2021 5,0000o/o 5,26320/o

12 de maio de2022 5,0000o/o 5,55560/o

12 de novembrode2022 10,0000o/o LL,76470/o

12 de maio de2023 10,0000o/o L3,3333o/o

12 de novembro de 2023 20,0000o/o 30,76920/o

12 de maio de2024 20,00000/o 44,4444o/o

12 de novembro de 2024
(Data de Vencimento)

25,0000o/o 100,00000/o

4.9. RemuneragEo

4.9.1. Sobre o Valor Nominal Unit5rio ou saldo do Valor Nominal Unitdrio, conforme o caso,

das Debdntures, incidirSo juros remunerat6rios correspondentes a 100o/o (cem por cento) da

variagSo acumulada das taxas m6dias di5rias dos DI - Dep5sitos Interfinanceiros de um dia,

over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e

dois) Dias Uteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 83 no informativo di5rio disponfvel

em sua p5gina na internet (www.b3.com.br) ('Taxa DIJ, acrescidas de uma sobretaxa

(spread) de 3,25o/o (tr6s inteiros e vinte e cinco cent6simos por cento) ao ano, base 252

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis ('RemuneragSoJ, calculados de forma exponencial e

cumulativa "pro rata temporis" por Dias Uteis decorridos, desde a primeira Data de

IntegralizagSo (inclusive) ou a Data de Pagamento da Remunerag5o (conforme abaixo

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

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

por fltimo, at6 a data de seu efetivo pagamento (exclusive) ('Periodo de CapitalizagSo'):

J = VNe x (Fator Juros - 1)

onde:

J = valor unitdrio da RemuneragSo,

Capitalizag6o, calculada com

arredondamento;

devida ao final de cada Periodo de

8 (oito) casas decimais sem

'/ r/
l

V

,( iffii'ff;
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VNe

Fator
Juros

FatorDI

Onde:

n

TDrr

K

Drr

Valor Nominal Unit5rio ou saldo do Valor Nominal Unit5rio, conforme

o caso, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

Fator de juros calculado com 9 (nove) casas decimais, com

arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorJuros = (FatorDI x FatorSpread)

Produt6rio das Taxas DI desde a primeira Data de IntegralizagSo

ou Data de Pagamento da RemuneragSo imediatamente anterior,

o que ocorrer por riltimo, inclusive, at6 a data de c5lculo, exclusive,

calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento,

apurado da seguinte forma:

(, * rrto)Fator DI =

N[mero total de Taxas DI consideradas na apuragSo do "FatorDI",

sendo "n" um nfmero inteiro.

Taxa DI, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas

decimais com arredondamento, da seguinte forma:

TDIk

N[mero de ordem das Taxas DI, variando de 1 (um) at6 "n"

Taxa DI de ordem k divulgada pela 83, v5lida por 1 (um) Dia [til
(overnightl utilizada com 2 (duas) casas decimais.

:/Y

n

N k



i.., i' i' !' t:l't..'
t.. .!. t3' tit t ""



Ot

it" .tt :tt.:" ". :-'..aa aaa a

.a . a

t aaa
aa

aaaa t a a..aaaa
aaaa

aaaaa
ta aa aaa

aa aaaa
aa
aa

FatorSpread = Sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais,

com arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorSoread = I k.*.,)t l
t[(roo ) )

Onde:

Spread

DP

= 3,25

= N[mero de Dias Uteis entre a primeira Data de IntegralizagSo ou

Data de Pagamento da RemuneragSo imediatamente anterior, o
que ocorrer por riltimo, inclusive, e a data de c5lculo, exclusive,

sendo "DP" um n[mero inteiro;

Observag6es:

. O fator resultante da expressSo (1 + TDII) 6 considerado com 16 (dezesseis) casas

decimais, sem arredondamento;

. Efetua-se o produt5rio dos fatores diSrios (1 + TDII), sendo que a cada fator di5rio

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o

pr6ximo fator diSrio, e assim por diante at6 o riltimo considerado;

. A Taxa DI deverd ser utilizada considerando id6ntico n[mero de casas decimais

divulgado pela entidade respons5vel pelo seu c5lculo, salvo quando expressamente

indicado de outra forma.

4.9.2. No caso de indisponibilidade tempordria, aus6ncia da apuragSo e/ou divulgagSo e/ou

limitag6o da Taxa DI e/ou em caso de exting6o ou inaplicabilidade por disposigSo legal ou

determinagSo judicial da Taxa DI quando do pagamento de qualquer obrigagSo pecuniSria

prevista nesta Escritura de EmissSo, serS utilizada na apuragSo da RemuneragSo, a fltima
Taxa DI divulgada at6 a data do cSlculo, n6o sendo devidas quaisquer compensagOes

financeiras, tanto por parte da Emissora quanto pelos Debenturistas, quando da divulgagSo

posterior da Taxa DI respectiva.

4.9.3. Na aus6ncia da apuragSo, divulgagSo e/ou limitagSo da Taxa DI por prazo superior a 5
(cinco) Dias Uteis contados da data esperada para apuragSo e/ou divulgagSo e/ou em caso de

extingSo ou inaplicabilidade por disposigSo legal ou determinagSo judicial da Taxa DI, serd

/,
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convocada, pelo Agente Fiduci5rio, em at6 7 (sete) Dias Uteis contados da 0ltima divulgagSo

da Taxa DI, Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da ClSusula 7.5, para deliberagSo

do novo par6metro de remuneragSo das Deb6ntures.

4.9.3.L. Caso n5o haja acordo sobre a nova taxa de juros referencial da RemuneragSo entre a

Emissora e Debenturistas que detenham, no minimo, 70olo (setenta por cento) das Deb6ntures

em CirculagSo (conforme abaixo definido), a Emissora dever5 resgatar a totalidade das

Deb6ntures, no prazo m5ximo de 30 (trinta) dias corridos contados da data da ocorr6ncia da

respectiva Assembleia Geral de Debenturistas, pelo seu Valor Nominal Unit5rio, ou saldo do

Valor Nominal UnitSrio, conforme o caso, acrescido da RemuneraESo devida desde a primeira

Data de IntegralizagSo (inclusive) ou Data de Pagamento da RemuneragSo imediatamente

anterior (inclusive), conforme o caso, at6 a data do efetivo resgate (exclusive), calculada pro

rata temporis. As Deb6ntures adquiridas nos termos deste item serSo canceladas pela

Emissora. Para o cSlculo da RemuneragSo das Deb6ntures a serem resgatadas nos termos

deste item, para cada dia do periodo em que ocorra a ausGncia de taxas, ser5 utilizada a 0ltima

Taxa DI divulgada oficialmente.

4.9.3.2.Caso a Taxa DI volte a ser divulgada a qualquer momento antes da realizagSo da

Assembleia Geral de Debenturistas de que trata o item 4.9.3 acima, referida Assembleia Geral

de Debenturistas n5o ser5 realizada e a Taxa DI, a paftir de sua divulgagSo, passar5 a ser

novamente utilizada para o cdlculo de quaisquer obrigag6es previstas nesta Escritura de

EmissSo, sendo cefto que at6 a data de divulgagSo da Taxa DI nos termos deste item 4.9.3.2,

a fltima Taxa DI divulgada ser5 utilizada para o cSlculo de quaisquer obrigag6es previstas

nesta Escritura de EmissSo.

4.9.4. Ressalvadas as hip5teses de amortizagSo extraordin5ria das Deb6ntures e de liquidagSo

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

conforme previsto nesta Escritura de EmissSo, a RemuneragSo ser5 paga semestralmente,

sem car6ncia, a partir da Data de EmissSo, sempre no dia 12 dos meses de maio e novembro

de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 12 de maio de 2020 e o riltimo na Data

de Vencimento (cada data, uma "Data de Paqamento da RemuneragSo').

4.10. Resgate Antecipado Facultativo e AmortizagEo ExtraordinSria Facultativa

4.10.1. Resgate Antecipado Facultativo. A Emissora poder5, a seu exclusivo crit6rio, a qualquer

momento a partir do 12o m6s da Data da EmissSo, independentemente de aceitagSo dos

Debenturistas, realizar o resgate antecipado da totalidade das Deb6ntures ('Resqate

Antecigado FacultativoJ, de acordo com os procedimentos descritos abaixo.

,/
/ l./

I

{



.ra .. .... .... o : :tt'
'..1 .. .'i :: i: .

! 
t... t"l tt' lo o'

tt,'.i:.i:.i: aa



aai. aaa
i.a

aa .a

oa aaaa.aa
aa

!aa aoa. a. aa.

... i::. .::. i"'
a
aa
aa
aa

aa
aa

arar a :i.:i.:i.';;i

4.10.1.1. O Resgate Antecipado Facultativo somente poderS ocorrer por meio de

correspond6ncia dirigida i totalidade dos Debenturistas, com c6pia para o Agente FiduciSrio,

ou mediante publicag5o de aviso aos Debenturistas a ser divulgada nos termos do item 4.20

desta Escritura de EmissSo ('ComunicagSo de Resoate Antecipado FacultativoJ, com

anteced6ncia mfnima de 30 (trinta) dias corridos da data prevista para realizagSo do efetivo
Resgate Antecipado Facultativo ('Data do Resoate Antecioado FacultativoJ.

4.t0.1.2. O valor a ser pago aos Debenturistas no 6mbito do Resgate Antecipado

Facultativo serd o Valor Nominal UnitSrio ou o saldo do Valor Nominal Unit5rio, conforme o

caso, das Debdntures, acrescido da RemuneragSo, calculada pro rata temporis, desde a

primeira Data de IntegralizagSo (inclusive) ou a Data de Pagamento da RemuneragSo

imediatamente anterior (inclusive) ou a Data da AmortizagSo Extraordin5ria Facultativa

(conforme abaixo definido) imediatamente anterior (inclusive), o que tiver ocorrido por (ltimo,

at6 a Data do Resgate Antecipado Facultativo (exclusive), acrescido, ainda, do seguinte prCmio

flatincidente sobre o Valor Nominal Unit5rio ou o saldo do Valor Nominal Unit5rio, conforme

o caso, das Deb6ntures, de acordo com a Data do Resgate Antecipado Facultativo:

4.10.1.3. Caso as Deb6ntures estejam custodiadas eletronicamente na 83, o Resgate

Antecipado Facultativo seguirS os procedimentos previstos pela 83. Caso as Deb6ntures n5o

estejam custodiadas eletronicamente na 83, o pagamento devido em razSo do Resgate

Antecipado Facultativo dever6 ser feito na forma prevista na ComunicagSo de Resgate

Antecipado Facultativo, de acordo com os procedimentos do Agente de LiquidagSo ou na sede

da Emissora.

4.L0.L4. Na ComunicagSo de Resgate Antecipado Facultativo dever6 constar: (a) a Data

do Resgate Antecipado Facultativo; (b) a taxa do Pr6mio a ser utilizada para cdlculo do valor

do Resgate Antecipado Facultativo; e (c) quaisquer outras informag6es necess5rias i
operaciona lizagSo do Resgate Anteci pado Facu ltativo.

\i ^./VV

I

I 1

Data do Resgate Antecipado
Facultativo

Pr6mio Aplic5vel

Entre 12 de novembro de 2020 (inclusive) e
12 de novembro de 2021 (exclusive)

3,0000o/o

Entre 12 de novembro de 202t (inclusive) e
12 de novembro de 2022 (exclusive)

2,00000/o

Entre 12 de novembro de 2022 (inclusive) e
12 de novembro de 2023 (exclusive)

1,0000o/o

Entre 12de novembro de 2023 (inclusive) e a
Data de Vencimento (exclusive)

N.A.
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4.10.1.5. As Deb6ntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo serSo

obrigatoriamente canceladas.

4.t0.2.Amortizagdo Ertraordindria Facultativa. Emissora poder5, a seu exclusivo crit6rio, a

qualquer momento a partir do 12o m6s da Data de EmissSo, independentemente de aceitagSo

dos Debenturistas, amortizar extraordinariamente o Valor Nominal Unitdrio, ou o saldo do

Valor Nominal UnitSrio das Deb6ntures, conforme o caso, limitado a 98o/o (noventa e oito por

cento) do Valor Nominal Unitdrio das Deb6ntures ('AmortizagSo Extraordin6ria Facultativa'),

de acordo com os procedimentos descritos abaixo.

4.10.2.L. A AmortizagSo Extraordin5ria Facultativa somente poderd ocorrer por meio de

correspond6ncia dirigida i totalidade dos Debenturistas, com c6pia para o Agente Fiduci5riq
ou mediante publicag5o de aviso aos Debenturistas a ser divulgada nos termos do item 4.20

desta Escritura de EmissSo ('ComunicagSo de AmortizagSo Extraordin5ria Facultativa") com

anteced6ncia minima de 30 (trinta) Dias Uteis da data prevista para realizagSo da efetiva

AmortizagSo ExtraordinSria Facultativa ('Data da AmoftizacSo Extraordindria Facultativa").

4.10.2.2. O valor a ser pago aos Debenturistas no 6mbito da AmortizaSo Extraordindria

Facultativa serd equivalente ao percentual do Valor Nominal UnitSrio ou do saldo do Valor

Nominal Unit5rio a ser amortizado, conforme o caso, acrescido da RemuneragSo

correspondente, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de IntegralizagSo

(inclusive) ou a Data de Pagamento da RemuneragSo imediatamente anterior (inclusive) ou a
Data da AmortizagSo ExtraordinSria Facultativa imediatamente anterior (inclusive), o que tiver
ocorrido por riltimo, at6 a Data da AmortizagSo ExtraordinSria Facultativa (exclusive), e demais

encargos eventualmente devidos e n6o pagos, acrescido, ainda, do seguinte prdmio flat
incidente sobre o Valor Nominal Unit6rio ou do saldo do Valor Nominal Unit6rio a ser

amortizado das Deb6ntures, de acordo com a Data da AmortizaESo ExtraordinSria Facultativa:

I

{ .Y\'

Data da AmortizagEo Extraordin5ria
Facultativa

P€mio Aplic5vel

Entre 12 de novembro de 2020 (inclusive) e
12 de novembro de 2021 (exclusive)

3,0000o/o

Entre 12 de novembro de 2021 (inclusive) e
12 de novembro de 2022 (exclusive)

2,0000o/o

Entre 12 de novembro de 2022 (inclusive) e
12 de novembro de 2023 (exclusive)

1,0000o/o

Entre 12 de novembro de2023 (inclusive) e
a Data de Vencimento (exclusive)

N.A.
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4.10.2.3. Na Comunicagao de AmoftizagSo ExtraordinSria Facultativa dever5 constar: (a)

a Data da AmortizagSo ExtraordinSria Facultativa; (b) o percentual do Valor Nominal Unit5rio

das Deb6ntures ou do saldo do Valor Nominal Unit5rio das Deb€ntures, conforme aplic6vel,
que ser5 amoftizado, a ser definido a exclusivo crit6rio da Companhia, (c) se for o caso, a taxa

do Pr€mio a ser utilizada para cSlculo do valor da AmortizagSo Extraordin5ria Facultativa, e (d)
quaisquer outras informagSes necess5rias i operacionalizagSo da AmortizagSo Extraordindria

Facultativa.

4.10.3.A Emissora dever5 comunicar i 83, por meio de correspond6ncia em conjunto com o
Agente Fiduci6rio, sobre a realizag5o do Resgate Antecipado Facultativo ou da Amoftizafio
Extraordindria Facultativa com, no mlnimo, 3 (tr6s) Oias Uteis de antecedCncia da data

estipulada para a realizagSo Resgate Antecipado Facultativo ou da AmortizagSo ExtraordinSria

Facultativa, conforme o caso.

4.10.3.1. O pagamento da AmoftizagSo Extraordin5ria Facultativa deverS abranger de

forma proporcional todas as Deb6ntures. Caso as Deb6ntures estejam custodiadas

eletronicamente na 83, o evento seguir5 os procedimentos previstos pela 83. C-aso as

Deb6ntures n6o estejam custodiadas eletronicamente na 83, o pagamento dever5 ser feito na

forma prevista na ComunicagSo de AmortizagSo Extraordindria Facultativa, de acordo com os

procedimentos do Agente de LiquidagSo ou na sede da Emissora

4.t0.4.A data para realizagSo de qualquer Resgate Antecipado Facultativo ou AmortizagSo

Extraordin5ria Facultativa no 6mbito desta EmissSo deverS, obrigatoriamente, ser um Oia Util.

4.7L. AquisigSo Facultativa

4. 1 1. 1. A Emissora poder5, a qualquer tempo, obseruados os prazos estabelecidos na Instrug5o

CVM 476 e o disposto no par5grafo 3o do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ag6es, adquirir
as Debdntures. As Deb6ntures adquiridas pela Emissora poderSo ser canceladas, permanecer

na tesouraria da Emissora, ou serem novamente colocadas no mercado, obseruadas as

restrig6es impostas pela InstrugSo CVM 476. As Deb6ntures adquiridas pela Emissora para

permanOncia em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farSo jus d mesma

remunerag5o aplic5vel ds demais Debdntures.

4.12. Repactuagio Programada

4.t2.1. As Deb6ntures n5o ser6o objeto de repactuagSo programada.

:i. :i. :i.';i
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4.L3. Aditamento i Presente Escritura de EmissSo

Atrnir Fra rrr. r d
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4.13.1.Quaisquer aditamentos a esta Escritura de EmissSo deverSo ser firmados pela Emissora

e pelo Agente Fiduci6rio, ap6s aprovagSo em Assembleia Geral de Debenturistas, conforme

ClSusula S6tima abaixo, e posteriormente arquivados na JUCESP, nos termos da ClSusula

2.3.L.L acima.

4.14. Vencimento Antecipado

4.L4.L.O Agente Fiduci6rio, mediante comunicagSo por escrito i Emissora, poderd declarar

antecipadamente vencidas todas as obrigag6es relativas is Deb€ntures e exigir o pagamento,

pela Emissora, do Valor Nominal UnitSrio ou saldo do Valor Nominal Unit5rio, conforme o caso,

acrescido da RemuneragSo, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de

IntegralizagSo (inclusive) ou a Data de Pagamento da RemuneragSo imediatamente anterior
(inclusive) ou a Data da AmortizagSo Extraordin6ria Facultativa imediatamente anterior
(inclusive), o que tiver ocorrido por fltimo, at6 a data do efetivo pagamento (exclusive), bem

como dos demais encargos devidos e n5o pagos at6 a data do efetivo pagamento, apurado na

forma da lei e de acordo com o disposto nesta Escritura de EmissSo, mediante a ocorr6ncia

das hip6teses descritas nas ClSusulas 4.14.1.1 e 4.14.1.2 abaixo (cada um, um "Evento de

InadimplementoJ:

4.t4.L.L. Constituem Eventos de Inadimplemento que acarretam o vencimento

autom5tico das obrigag6es decorrentes desta Escritura de EmissSo, independentemente de

aviso ou notificaESo, judicial ou extrajudicial (cada um, um "Evento de Vencimento Antecipado

AutomdticoJ, aplicando-se o disposto na ClSusula 4.L4.2, abaixo:

(a) descumprimento, pela Emissora, de quaisquer obrigag6es pecuni5rias devidas nos

termos desta Escritura de EmissSo, n6o sanado no prazo de 2 (dois) Dias Uteis contado da

data dos respectivos descumprimentos;

(b) descumprimento da destinagSo de recursos determinada para as Deb6ntures, nos

termos desta Escritura de EmissSo;

(c) decretagSo de vencimento antecipado de quaisquer ditvidas no mercado de capitais ou

financeiro, das quais a Emissora seja parte como devedora ou garantidora, cujo valor unit5rio

ou agregado, seja superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milh6es de reais) (ou seu equivalente em

outras moedas);

(d) em caso de (i) decretagSo de falCncia da Emissora ou da Garantidora, (ii) pedido de

autofal6ncia pela Emissora ou da Garantidora, (iii) pedido de falCncia formulado por terceiros

em face da Emissora ou da Garantidora n6o elidido ou rejeitado no prazo legal, (iv) pedido

/Y
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de recuperagSo judicial ou de recuperageo extrajudicial pela Emissora ou pela Garantidora

independentemente de deferimento ou homologagSo por juiz competente, ou (v) a dissolugSo

ou liquidagSo da Emissora ou da Garantidora, exceto se em decorrCncia de uma reorganizagSo

societ6ria permitida nos termos desta escritura de EmissSo;

(e) transformagSo do tipo societ6rio da Emissora, de sociedade por ag6es para sociedade

empres5ria limitada, nos termos dos aftigos 220 a222 da Lei das Sociedades por Ag6es;

(f) na hip6tese de a Emissora ou a Garantidora tentarem ou praticarem qualquer ato

visando anular, revisar, cancelar, questionar ou repudiar a validade, exequibilidade ou efic6cia

desta Escritura de EmissSo e/ou dos Contratos de Garantia;

(g) cis5o, fusSo ou incorporagSo (inclusive incorporagSo de ag6es) ou reorganizag6es

societ5rias envolvendo a Emissora e/ou suas controladas, exceto em caso de (a) cis6o, fusSo

ou incorporagSo realizada entre sociedades controladas e/ou controladoras da Emissora; ou

(b) reorganizag6es societ5rias envolvendo a Emissora com a finalidade exclusiva de realizar

operag6es de aquisigSo de sociedades pela Emissora (desde que, considerada pro-forma a

operagSo de aquisigSo, a Emissora n6o descumpra os fndices Financeiros estabelecidos na

Cl5usula a.G.l.2(r) abaixo); (c) reorganizaE6es societ5rias envolvendo a Emissora e suas

controladas, a Southern Cross (conforme definido abaixo) ou qualquer afiliada da Southern

Cross, desde que respeitado o previsto na al[nea (h), abaixo; ou (d) exclusivamente para os

casos em que as referidas operag6es societ5rias que envolvam a Emissora sejam realizadas

com o cumprimento comprovado do par5grafo 1o do artigo 231 da Lei das Sociedades por

Ag6es, e de outras regulamentag6es, quando aplic5veis;

(h) mudanga do controle acion5rio direto e/ou indireto da Emissora, o qual 6 detido pela

SCG IV na Data de EmissSo, exceto se a alteragSo do controle direto e/ou indireto da Emissora

for realizada para entidade ou fundo gerido pela Southern Cross Capital Partners IV, LP

('Southern CrossJ ou qualquer afiliada; e

(i) n5o manutengSo da preferOncia absoluta do Debenturista com relagSo ao recebimento

de todo e qualquer recurso relacionado aos bens dados em garantia nos termos dos Contratos

de Garantia.

4.74.1.2. Constituem Eventos de Inadimplemento que podem acarretar o vencimento das

obrigagSes decorrentes das Deb6ntures, quaisquer dos eventos previstos em lei e/ou
quaisquer dos seguintes eventos abaixo (cada um, um "Evento de Vencimento N5o

Autom5ticoJ, aplicando-se o disposto na Cl5usula 4.14.3, abaixo:

/(

L
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(a) descumprimento, pela Emissora e/ou pela Garantidora, de qualquer obrigagSo n5o

pecuniSria, principal ou acess6ria, estabelecida nesta Escritura de Emiss5o e/ou nos

Contratos de Garantia, ndo sanado (i) no prazo mdximo de 45 (quarenta e cinco) dias

contados da data do respectivo descumprimento, para as obrigag6es previstas nos itens

5.1.(aXiv) e 5.1.(bXi) desta Escritura de EmissSo; ou (ii) no prazo m5ximo de 5 (cinco)

Dias Uteis contados da data do respectivo descumprimento, sendo que esse prazo n5o se

aplica is obrigagdes para as quais tenha sido estipulado prazo de cura/remediagSo

especifico nesta Escritura de EmissSo e/ou nos Contratos de Garantia, conforme o caso;

(b) inadimplemento de quaisquer obrigag6es pecuni5rias da Emissora assumidas pela

Emissora em instrumentos dos quais seja pafte como devedora ou garantidora, desde que

observados os eventuais prazos de cura previstos nos respectivos instrumentos, cujo valor

unit5rio ou agregado, seja superior a R$1.000.000,00 (um milhSo de reais) (ou seu

equivalente em outras moedas);

(c) vencimento antecipado (e/ou ocorrCncia de qualquer evento ou n6o cumprimento de

qualquer obrigagSo que poss ensejar a declaragSo de vencimento antecipado) de

qualquer di,vida da Emissora cujo saldo devedor seja igual ou superior, em valor individual

ou agregado, a R$1.000.000,00 (um milhSo de reais) (ou seu valor correspondente em

outras moedas na data do referido evento), salvo se referidas obrigag6es estiverem com

a exigibilidade suspensa por meio de decisSo proferida em procedimento administrativo

ou judicial;

(d) protesto de titulos contra a Emissora cujo montante, individual ou agregado, ultrapasse

R$1.000.000,00 (um milh5o de reais), exceto se o referido protesto for decorrente de (a)
erro ou m5-f6 de terceiros devidamente comprovado pela Emissora, ou (b) se for
revogado, sustado ou cancelado, em qualquer dos casos, em at6 10 (dez) dias contados

da data do respectivo protesto;

(e) descumprimento de decisSo judicial ou decisSo arbitral definitiva, contra a Emissora, que

imponha obrigagSo de pagamento em valor, individual ou agregado, igual ou superior a
R$ 1.000.000,00 (um milhSo de reais);

(f) verificagSo de que quaisquer das declarag6es realizadas pela Emissora nesta Escritura de

EmissSo e/ou nos Contratos de Garantia, conforme aplic6vel, s6o (a) falsas ou enganosas;

ou (ii) materialmente incorretas ou incompletas na data e nas condig6es que foram
prestadas, exceto, no caso do inciso (ii), se sanadas em 5 (cinco) Dias Uteis;

(g) caso a Emissora realize distribuigSo de dividendos, incluindo dividendos a tltulo de

antecipagSo e/ou rendimentos sob forma de juros sobre capital pr6prio, resgate ou

/Y
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amortizageo de ag6es, redugSo de capital e/ou empr6stimos, mttuos ou adiantamentos
para os acionistas diretos da Emissora em montante,individual ou agregado superior a (i)
R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milh6es de reais) no ano fiscal de 2019; (ii)
R$15.000.000,00 (quinze milh6es de reais) no ano fiscal de 2020; (iii) R$25.000.000,00

(vinte e cinco milhSes de reais) no ano fiscal de 2021, (iv) R$33.000.000,00 (trinta e tr6s
milh6es de reais) no ano fiscal de 2022, (iv) R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milh6es

de reais) no ano fiscal de 2023 elou (v) R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milh6es de

reais) no ano fiscal de2024;

(h) caso a Emissora contrate qualquer obrigagSo que restrinja a distribuigSo de lucros,

rendimentos, dividendos e/ou juros sobre capital pr6prio ou qualquer outra forma de

remuneragSo pela Emissora ou concessSo de m[tuos a seus acionistas em valores

inferiores aos estipulados na Cl5usula 4.L4.L.2(g) acima;

(i) se a Emissora prestar garantias pessoais ou reais a (i) quaisquer terceiros, exceto em caso

de captaqSo de novas dividas para a pr6pria Emissora e se observado os fndices

Financeiros estabelecidos na ClSusula 4.14.1.2(r) abaixo; (ii) qualquer Afiliada; (iii)
qualquer administrador de uma Afiliada ou sociedade ou fundo Controlado por qualquer

de tais administradores; e (iv) qualquer familiar de qualquer das pessoas aqui referidas ou

sociedade ou fundo de investimento Controlado por familiar de qualquer das pessoas aqui

referidas; Para os fins desta Escritura de EmissSo (a) "Afiliada" significa qualquer pessoa

ou fundo de investimento que, direta ou indiretamente, atrav6s de um ou mais

intermediSrios, Controle, seja Controlada ou esteja sob Controle comum alporlcom a

Emissora; e (b) "Controle" (inclusive o termo "Controlada") significa, em relagSo a qualquer
pessoa ou fundo de investimento, a titularidade por outra pessoa ou fundo de

investimento, direta ou indiretamente, por meio de participagSo societ5ria, quotas, gestSo,

contrato, acordo de voto ou de qualquer outra forma, de direitos que lhe assegurem (i)
preponderincia nas deliberag6es sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores

de tal pessoa, ou (ii) efetiva prevalCncia na condugSo dos negocios da pessoa;

0) se a Emissora conceder, direta ou indiretamente, empr6stimos ou adiantamentos a (i)
qualquer pessoa que n5o os acionistas diretos da Emissora, em qualquer montante ou (ii)
para os acionistas diretos da Emissora em montante agregado superior a R$60.000,000,00
(sessenta milhSes de reais) a partir da Data de EmissSo (desde que sejam obseruados os

limites anuais da Cl5usula 4.t4.L.2(g) e desde que, considerada proforma a operagSo de

mftuo, a Emissora n5o descumpra os indices Financeiros (conforme abaixo deflnidos)
esta belecidos na Cl5usu I a 4.L4.L.2(r) a baixo) ;

(k) se for verificada a invalidade, ineficScia, nulidade ou inexequibilidade de quaisquer

disposiE6es relevantes desta Escritura de EmissSo e/ou dos Contratos de Garantia, bem

/v
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como de seus aditamentos, por meio de decisSo judicial, ainda que em cardter liminar,

cujos efeitos n6o tenham sido suspensos ou reveftidos pela Emissora em at6 10 (dez) Dias

Uteis contados de tal decisSo;

(l) alienagSo, cessSo, transfer6ncia dos bens objeto de Garantias Reais, ou constituigSo, pela

Emissora e/ou Garantidora, a qualquer tempo durante a vigEncia desta Escritura, de
quaisquer 6nus sobre quaisquer dos bens objeto das Garantias Reais;

(m)se houver qualquer decisSo administrativa ou judicial, deferimento de medida liminar ou

concessSo de medida cautelar que afete a propriedade, posse, ou livre disposig5o de

qualquer dos bens e direitos objeto das Garantias Reais, cause qualquer embarago a seu

uso ou lhes diminua o valor e desde que, na hip6tese de diminuig5o do valor, n6o haja os

reforgos de garantia, conforme aplic5vel, no prazo e forma previstos nos Contratos de

Garantia;

(n) penhora, sequestro, confisco, desapropriag5o, 6nus, encargo, determinado porautoridade
judicial governamental, sobre os bens objeto das Garantias Reais, exceto se, em at6 30

(trinta) dias contados da data de sua ci6ncia, for obtida medida judicial suspendendo o

respectivo 6nus ou se for realizada a substituigSo ou reforgo da garantia nos prazos para

substituigSo e/ou reforgo indicados nos referidos Contratos de Garantia para substituigSo

ou reforgo de garantias;

(o) transfer6ncia ou qualquer forma de cessSo ou promessa de cessSo a terceiros, pela

Emissora das obrigag6es assumidas nesta Escritura de EmissSo e/ou nos Contratos de

Garantia;

(p) decisSo judicial condenat5ria em face da Emissora, acerca da pr5tica pela Emissora e de

atos de corrupgSo e/ou atos lesivos contra a administragSo priblica, nacionais ou

estrangeiras, na forma da Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, conforme alterada e

do Decreto no 8.420, de 18 de margo de 2015, do Decreto Lei no 2.848 de 7 de setembro

de 1940, conforme alterada, e, conforme aplicSveis, do U.S. Foreign Corupt Practices Act
of 1977e o UK Bribery Act 2010 (em conjunto "Leis AnticorrupcSo');

(q) n5o atendimento, pela Emissora, em qualquer momento durante a vig6ncia das

Deb6ntures, de qualquer dos indices financeiros abaixo ('indices Financeiros), a serem

verificados anualmente pelos auditores independentes e incluldos nas demonstrag6es

financeiras anuais consolidadas da Emissora, sendo certo que a primeira verificagSo

ocorrer5 com relagSo ao exercircio social encerrado em 31 de dezembro de 2019:

V
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a razSo entre a Divida Litquida e o EBITDA, encerrando-se na data de verificagSo

deverd ser inferior a'.2,5x (dois virgula cinco); e

o montante de Caixa e Aplicag6es Financeiras, encerrando-se na data de

verificagSo, dever5 ser superior a R$5.000.000,00 (cinco milh6es de reais);

onde:

"Dlvida Lftquida" significa, em qualquer data, a Divida Bruta menos Caixa e Aplicag6es

Financeiras.

"Dilvida Bruta" o somat6rio de (i) todos os valores em dinheiro tomados em empr6stimos

ou financiamentos e contabilizados no balango como dilvidas bancdrias de curto e longo

prazo e seus respectivos juros e demais encargos, inclusive morat6rios, quando devidos;

(ii) a exposiESo llrquida de transagSes com derivativos; (iii) desconto de duplicatas, cessSo

de cr6ditos, risco sacado, vendor, leasing, assungSo de d[vidas ou compromissos banc5rios;

(iv) o valor de quaisquer notas de cr6dito, titulos de cr6dito, deb€ntures, empr6stimos ou

demais titulos e valores mobili5rios devidos ou pagdveis e seus respectivos juros e demais

encargos, inclusive morat6rios, quando devidos; (v) operag6es de mrituo; e (vi) avais e

outras garantias prestadas a terceiros;

"Caixa e Aplicac6es Financeiras" significa, em qualquer data, o caixa e aplicag6es financeiras

consolidadas de liquidez imediata que n5o estejam submetidos a qualquer Gravame e que

n6o estejam garantindo qualquer obrigagSo de pagar, devida por si ou por qualquer

terceiro, exceto os 6nus decorrentes dos Contratos de Garantia;

"EBITDA" significa o resultado bruto, subtra[rCo das despesas de comercializagSo, despesas

administrativas, acrescido dos valores de depreciagSo e amortizagSo;

(r) se o Fluxo Mfnimo Mensal (conforme previsto no Contrato de CessSo FiduciSria de Direitos

Credit5rios) deixar de ser observado em 2 (dois) meses consecutivos ou em 3 (tr6s) datas

de verificagSo alternadas, em um perfodo de 72 (doze) meses, durante a vig6ncia do

Contrato de CessSo FiduciSria de Direitos Credit6rios;

(s) pr5tica de quaisquer atos em desacordo com o estatuto social da Emissora, ou em

desacordo com a Escritura de EmissSo e/ou Contratos de Garantia, que possam

comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigag6es assumidas na Escritura de

EmissSo e/ou nos Contratos de Garantia; e

(t) se a Emissora incentivar, de qualquer forma, ou utilizar em suas atividades m5o-de-obra

infantil ou em condigSo andloga i de escravo.
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4.14.2. Na ocorrEncia de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado Autom5tico
previstos no item 4.L4.L.L, as obrigag6es decorrentes das Deb6ntures tornar-se-5o

automaticamente vencidas, independentemente de aviso ou notificagSo, judicial ou

extrajudicial.

4.L4.3.Na ocorrCncia de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado Ndo AutomStico

previstos no item 4.14.t.2., o Agente Fiduci5rio dever5 convocar, no prazo mSximo de 2 (dois)

Dias Uteis contados da data em que tiver ciCncia de sua ocorr6ncia, assembleia geral de

Debenturistas, a se realizar no prazo minimo previsto em lei, obseruado o disposto na ClSusula

S6tima desta Escritura de EmissSo. Se, na referida assembleia geral de Debenturistas,

Debenturistas detentores de, no m[nimo, 70olo (setenta por cento) das Deb6ntures em

CirculagSo em primeira convocagSo ou, no minimo, 70olo (setenta por cento) da quantidade

de Deb6ntures presentes i Assembleia Geral de Debenturistas em segunda convocag5o,

determinarem que o Agente Fiduci5rio n5o declare o vencimento antecipado das Deb6ntures,

o Agente Fiduci5rio n5o declarard o vencimento antecipado de tais Deb6ntures.

4.t4.3.1. Na hip6tese de n5o instalagSo da Assembleia Geral de Debenturistas

mencionada acima e/ou de n6o aprovagSo por falta de qu6rum, o Agente Fiduci5rio deverS

declarar antecipadamente vencidas todas as obrigag6es decorrentes das Debdntures,

conforme o caso, aplicando-se o disposto na Cl5usula 4.14.4 abaixo.

4.L4.4.Obseruado o disposto na ClSusula 4.14.3 acima, declarado o vencimento antecipado

das Deb6ntures, a Emissora obriga-se, em atd 5 (cinco) Dias Uteis do recebimento da

comunicagSo por escrito neste sentido a ser encaminhada pelo Agente FiduciSrio, a pagar o

Valor Nominal Unit5rio ou do saldo do Valor Nominal Unitdrio das Deb6ntures, conforme o

caso, acrescido da respectiva RemuneragSo, calculada pro rata temporisdesde a primeira Data

de IntegralizagSo ou a Data de Pagamento da RemuneragSo imediatamente anterior, o que

for mais recente, acrescido dos valores devidos a t[tulo de encargos morat6rios previstos nesta

Escritura de EmissEo desde a data do respectivo inadimplemento at6 a data do efetivo
pagamento, bem como de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos

termos desta Escritura de EmissSo, por meio da 83, a qual deve ser comunicada com

anteced6ncia mlnima de 3 (tr6s) Dias Uteis de anteced6ncia da data do efetivo pagamento

para criagSo do respectivo evento de pagamento.

4.14.5.A ocorrGncia de qualquer Evento de Inadimplemento dever5 ser prontamente

comunicada ao Agente FiduciSrio, pela Emissora, no prazo de at6 1 (um) Oia Util contado de

sua ciGncia pela Emissora ou pela Garantidora. O descumprimento pela Emissora ou

Garantidora do dever de comunicar a ocorrGncia de um Evento de Inadimplemento ao Agente

Fiduci5rio no prazo referido acima, n5o impedir5 o Debenturista de, a seu crit6rio, exercer

seus poderes, faculdades e pretens6es previstas nesta Escritura de EmissSo, nos Contratos de
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Garantia ou nos demais documentos relacionados d operagSo, inclusive de declarar o

vencimento antecipado das Deb6ntures, nos termos das Cl5usulas 4.L4.2 e 4.14.3 acima,

devendo, para tanto, comunicar expressamente o Agente FiduciSrio acerca das medidas

tomadas. Na hipotese de decretagSo do vencimento antecipado das Deb6ntures a 83 deve ser

imed iatamente comunicada.

4.15. Multa e Juros Morat6rios

4.15.1. Sem prejuizo da remuneragSo das Deb6ntures, ocorrendo impontualidade no

pagamento pela Emissora de quaisquer obrigagdes pecuni5rias relativas is Deb6ntures, os

d6bitos em atraso vencidos e n6o pagos pela Emissora, ficar5o sujeitos, independentemente

de aviso, notificagSo ou interpelagSo judicial ou extrajudicial: (i) a multa convencional,

irredutilvel e n5o compensat6ria, de 2o/o (dois inteiros por cento); e (ii) a juros morat6rios de

1olo (um inteiro por cento) ao m6s, calculados pro rata temporisdesde a data da inadimplOncia

at6 a data do efetivo pagamento.

4.L6. Decad€ncia dos Direitos aos Acr6scimos

4.76.L.Sem prejuizo do disposto na Cl5usula 4.15 acima, o n6o comparecimento do

Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigag6es pecuniSrias

devidas pela Emissora, nas datas previstas nesta Escritura de EmissSo, ou em comunicado

publicado pela Emissora, n6o lhe dar5 direito ao recebimento de qualquer remuneragSo

adicional e/ou encargos morat6rios no perlrcdo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe,

todavia, assegurados os direitos adquiridos at6 a data do respectivo vencimento.

4.L7. Garantias

4.L7.t.Em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento das obrigag6es

assumidas no 6mbito das Deb6ntures, serSo constitu[das, em cardter irrevog5vel e irretratdvel,

as seguintes garantias:

(i) alienagSo fiduci6ria sobre a totalidade das ag6es de emissSo da Emissora de

titularidade da SCG IV Holding S.A., sociedade an6nima inscrita no CNPJ/ME

no L9.924.67810001-99 C'SCG IV" ou "Garantidora'), correspondentes nesta data

a 69,99990/o (sessenta e nove inteiros e nove mil novecentos e noventa e nove

d6cimos de mil6simo por cento) do capital social total da Emissora ('AlienagSo

Fiduci5ria de Ag6es" e "Ag6es T6pico", respectivamente), nos termos do

"Instrumento Particular de AlienagSo FiduciSria de Agdes em Garantia e Outras

,/
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Avengas" a ser celebrado pela SCG IV e pelo Agente Fiduci5rio, com a interveni6ncia

e anuCncia da Emissora ('Contrato de AlienagSo Fiduci6ria); e

cessSo fiduciSria de receblveis de titularidade da Emissora decorrentes das

atividades de locagSo de galp6es realizadas pela Emissora, bem como de direitos
sobre conta vinculada, na qual os referidos recebilveis deverSo ser depositados

sendo certo que em cada m€s, deverS transitar pela conta vinculada, no mfnimo,

R$5.000.000,00 (cinco milh6es de reais), nos termos do "Instrumento Particular de

CessSo Fiduci5ria de Direitos Credit6rios em Garantia e Outras Avengas" a ser

celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduci5rio f'Contrato de CessSo Fiduci5ria

de Direitos Credit6rios" e, em conjunto com o Contrato de AlienagSo FiduciSria, os

"Contratos de Garantia') ('CessSo FiduciSria" e, em conjunto com a AlienagSo

Fiduci6ria de Ag6es, "Garantias ReaisJ.

4.t7.2.A AlienagSo Fiduci5ria de Ag6es ser5 celebrada com condigSo suspensiva com relagSo

is Ag6es T6pico que se encontram atualmente oneradas em garantia de outros

endividamentos ('Ac6es OneradasJ, sendo a sua eficScia com relagSo a referida Ag6es

Oneradas condicionada ao pagamento (i) da Dlvida pela Emissora; e (ii) da dilvida devida pela

SCG IV aos antigos acionistas da Emissora ('D[vida Nautika"; e consequente liberagSo das

alienag6es fiduciSrias constituidas em beneficio dos credores da referida D[vida e da D[vida

Nautika.

4.L7.3.N5o obstante o disposto acima, a AlienagSo FiduciSria de Ag6es n6o englobar6 frutos,

dividendos ou quaisquer outros rendimentos ou valores distribulrdos a SGC IV em razdo da

titularidade das Ag6es T6pico, exceto em caso de excussSo da AlienagSo FiduciSria de Ag6es,

com a consequente consolidagSo da propriedade sobre as Ag6es T6pico.

4.18. Loca! de Pagamento

4.18.1.Os pagamentos referentes is Deb€ntures e a quaisquer outros valores eventualmente

devidos pela Emissora nos termos da Escritura de EmissSo, serSo efetuados pela Emissora, (i)
para as Deb6ntures que estejam custodiadas eletronicamente na 83, por meio da 83; ou (ii)
para as Deb6ntures que n5o estejam custodiadas eletronicamente na 83, por meio do Agente

de LiquidagSo ou, com relagSo aos pagamentos que n5o possam ser realizados por meio do

Agente de LiquidagSo, na sede da Emissora.

4.19. ProrrogagSo dos Prazos
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4.19.1.Considerar-se-5o prorrogados os prazos referentes a qualquer obrigagSo por quaisquer

das partes da EmissSo, at6 o 1o (primeiro) Oia 0tit subsequente, sem nenhum acr6scimo aos

valores a serem pagos. Para os fins desta Escritura de EmissSo, "Dia Util" significa qualquer

dia que n6o seja s5bado, domingo ou feriado declarado nacional.

4.20. Publicidade

4.20.1.Todos os atos e decis6es a serem tomados no dmbito desta EmissSo ou que, de
qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Debenturistas, deverSo ser obrigatoriamente
comunicados na forma de avisos, na p5gina da Emissora na rede mundial de computadores
(www.topico.com.brldebentures), bem como na Central de Balangos do Sistema Priblico de
EscrituragSo Digital (SPED) ou, se assim exigido pela legislagSo e/ou regulamentagSo aplic5vel,
no Di5rio Oficial do Estado de S5o Paulo e no jornal "O Dia" ('Avisos aos DebenturistasJ,
observado o estabelecido no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ag6es e o disposto na

InstrugSo C'tlM 476.

4.21. Liquidez e Estabilizagio

4.2L.7.NEo serS constitu[rCo fundo de manutengSo de liquidez ou firmado contrato de garantia

de liquidez ou estabilizag5o de prego para as Deb6ntures.

4.22. Fundo de AmoftizagSo

4.22.t.N5o ser5 constituido fundo de amortizagSo para a presente EmissSo.

4.23. ClassificagSo de Risco

4.23.t.NEo serS contratada agEncia de classificagSo de risco no 6mbito da Oferta para atribuir

rating ds Deb6ntures.

cuusuu QUINTA - DAs oBRTGA96ES ADICIONAIS DA EMTSSORA

5.1. Sem prejulzo das demais obrigag6es aqui dispostas e nos Contratos de Garantia, bem

como o disposto na regulamentagSo aplicdvel, a Emissora estd obrigada a:

(a) sem preju[zo das demais obrigag6es previstas acima ou de outras obrigag6es

expressamente previstas na regulamentagSo em vigor e nesta Escritura de

EmissSo, nos termos do artigo 17 da InstrugSo CVM 476:
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(i) preparar demonstrag6es financeiras de encerramento de exercicio e, se for
o caso, demonstrag6es consolidadas, em conformidade com a Lei das

Sociedades por Ag6es e com as regras emitidas pela CVM, e submeter, na

forma da lei, suas demonstrag6es financeiras a exame por empresa de

auditoria independente registrada na CVM;

(ii) submeter as demonstrag6es financeiras consolidadas da Companhia

relativas a cada exerc[rcio social a auditoria por auditor registrado na CVM;

(iii) divulgar, at6 o dia anterior ao in[rcio das negociag6es, as demonstrag6es

financeiras, acompanhadas de notas explicativas e do relat6rio dos

auditores independentes, relativas aos 3 (tr6s) fltimos exerclcios sociais

encerrados, (i) em sua piigina na rede mundial de computadores,

mantendo-as disponiveis pelo per[odo de 3 (tr6s) anos; e (ii) em sistema

disponibilizado pela 83;

(iv) divulgar as demonstrag6es financeiras consolidadas subsequentes,

acompanhadas de notas explicativas e relat6rio dos auditores

independentes, dentro de 3 (tr6s) meses contados do encerramento do

exercircio social, (i) em sua p5gina na rede mundial de computadores,

mantendo-as disponiveis pelo perlodo de 3 (tr€s) anos; e (ii) em sistema

disponibilizado pela 83;

(v) observar as disposig6es da InstrugSo CVM 358, no que se refere ao dever

de sigilo e is vedag6es i negociagSo;

(vi) divulgar a ocorr6ncia de fato relevante, conforme definido no artigo 2o da

InstrugSo CVM 358 (i) em sua p5gina na rede mundial de computadores,

mantendo-as disponilveis pelo pericdo de 3 (tr6s) anos; e (ii) em sistema

disponibilizado pela 83;

(vii) fornecer as informagSes solicitadas pela CVM; e

(viii) divulgar, em sua p5gina na rede mundialde computadores, o relat6rio anual

do Agente Fiduci5rio e demais comunicag6es enviadas pelo Agente

Fiduci6rio na mesma data do seu recebimento, mantendo-as disponiveis

pelo perlodo de 3 (tr6s) anos;
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(i)

(b) Fornecer ao Agente FiduciSrio:

at6 o decurso de 3 (tr6s) meses contados do encerramento de cada exercicio

social ou na mesma data da efetiva divulgagSo, o que ocorrer primeiro, c6pia

das suas demonstrag6es financeiras anuais consolidadas e auditadas por uma

das seguintes empresas de auditoria: PricewaterhouseCoopers Auditores

Independentes, KPMG Auditores Independentes, Ernst & Young Terco Auditores

Independentes S/S ou Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes,

contendo a apuragSo dos indices Financeiros apurados pelos auditores

independentes;

at6 o decurso de 60 (sessenta) dias contados do encerramento de cada

trimestre civil (excetuado o riltimo trimestre de cada exercicio social), c6pia dos

balangos gerenciais trimestrais da Emissora relativos ao respectivo trimestre;

nas mesmas datas a que se referem o item (b), alineas (i) e (ii) acima,

declaragSo firmada por representantes legais da Emissora, na forma de seu

estatuto social, atestando (4 que permanecem v5lidas as disposig6es contidas

nesta Escritura de EmissSo; e (4 a n5o ocorrCncia de qualquer Evento de

Inadimplemento e a inexist6ncia de descumprimento de obrigag6es da Emissora

perante os Debenturistas;

no prazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis a partir da data do recebimento da

respectiva solicitagSo, qualquer informagSo ou documento razoavelmente

solicitado pelo Agente FiduciSrio para observdncia do disposto na

regulamentagSo, nessa Escritura de EmissSo e nos Contratos de Garantia ou

que seja solicitada para a defesa dos interesses dos Debenturistas;

no prazo de at6 10 (dez) Dias Uteis contados da data de utilizagSo dos recursos

liquidos obtidos com a EmissSo, sem prejuizo de solicitagSo adicional do Agente

Fiduci6rio, declaragSo firmada por representantes legais da Emissora acerca da

utilizagSo dos recursos lirquidos obtidos com a EmissSo; e

dentro do prazo de at6 5 (cinco) Oias Uteis de sua ci6ncia, informag6es, sobre

quaisquer autuag6es pelos 6rg5os governamentais, de cardter fiscal, ambiental

ou de defesa da concorrEncia, entre outros, em relagSo i Emissora, que possam

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

Emissora;

(ii)

(iii)

(iv)

/

(v)

(vi)
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(c) informar e enviar ao Agente Fiduci5rio todos os dados financeiros e atos societ6rios

neces#rios i realizagSo de relat6rio anual, conforme previsto na InstruESo CVM

583, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduci5rio, em at6 30 (trinta) dias

antes do encerramento do prazo para disponibilizagSo do mesmo na CVM, nos

termos do artigo 68, par5grafo 1o, da Lei das Sociedades por Ag6es;

(d) manter-se adimplente com relagSo a todos os tributos, taxas e/ou contribuig6es

decorrentes da Oferta Restrita ou que tenham ou venham a ter como fato gerador

a EmissSo, exceto aqueles objeto de contestagSo administrativa ou judicial cuja

exigibilidade esteja suspensa;

(e) manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo

com os princlpios contdbeis geralmente aceitos na Repriblica Federativa do Brasil;

(f) convocar, nos termos da ClSusula S6tima desta Escritura de EmissSo, Assembleia

Geral de Debenturistas para deliberar sobre qualquer das mat6rias previstas em lei

e na presente EmissSo, caso o Agente FiduciSrio n6o o faga;

(g) informar o Agente FiduciSrio acerca da ocorr6ncia de qualquer Evento de

Inadimplemento em at6 1 (um) Oia Utit de sua ci6ncia;

(h) comunicar ao Agente Fiduci5rio, antes de sua deliberagSo, qualquer proposta de
pedido de autofalEncia, recuperagSo judicial ou extrajudicial, dissolugSo e/ou
liquidagSo da Emissora;

(i) notificar o Agente Fiduci5rio sobre qualquer condenagSo em decisSo transitada em
julgado decorrente de processo judicial que afete, de forma relevante e adversa, a

Emissora ou a capacidade da Emissora e/ou da Garantidora de cumprir suas

obrigag6es nos termos desta Escritura de EmissSo ou nos Contratos de Garantia,

no prazo de at6 2 (dois) Dias Uteis ap6s a data em que a Emissora tomar
conhecimento do tr6nsito em julgado do respectivo processo;

fi) n6o conceder empr6stimos de qualquer natureza em favor de terceiros que n6o os

acionistas diretos, obseruados, com relagSo aos acionistas diretos, os limites

determinados na ClSusula 4.14.1.2 (g) e (j) acima;

(k) n5o prestar garantias de qualquer natureza em favor de (i) terceiros, exceto em

caso de captag5o de novas dividas para a pr6pria Emissora e desde que,

conbsiderando a referida captagSo, n6o sejam descumpridos os indices Financeiros

estabelecidos nesta Escritura de EmissSo, (ii) ou de qualquer Afiliada; (iii) qualquer

administrador de uma Afiliada ou sociedade ou fundo Controlado por qualquer de

\
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tais administradores; e/ou (iv) qualquer familiar de qualquer das pessoas aqui

referidas ou sociedade ou fundo de investimento Controlado por familiar de
qualquer das pessoas aqui referidas;

(l) manter seus bens e ativos devidamente segurados, conforme prSticas correntes da

Emissora;

(m)manter contratado durante o prazo de vig6ncia das Deb€ntures, is suas expensas,

o Agente de LiquidagSo e Escriturador, a 83 e o Agente FiduciSrio;

(n) efetuar o pagamento ou reembolsar todas as despesas razodveis comprovadas pelo

Agente Fiduci6rio, que venham a ser necess6rias para proteger os direitos e

interesses dos Debenturistas ou para realizar seus cr6ditos, inclusive honor5rios

advocaticios e outras despesas e custos incorridos em virtude da cobranga de
qualquer quantia devida aos Debenturistas nos termos desta Escritura de EmissSo;

(o) cumprir com o disposto na legislagSo aplic6vel ambiental e trabalhista, inclusive,

mas n5o limitado i Politica Nacional do Meio Ambiente, is Resolug6es do CONAMA

- Conselho Nacional do Meio Ambiente e ds demais legislag6es e regulamentag6es

ambientais supletivas, adotando as medidas e ag6es preventivas ou reparat5rias,

destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ambientais ou trabalhistas apurados,

decorrentes da atividade descrita em seu objeto social, responsabilizando-se, Inica
e exclusivamente, pela destinagSo dos recursos financeiros obtidos com a EmissSo;

(p) n5o transferir ou por qualquer forma ceder, ou prometer ceder, a terceiros os

direitos e obrigag6es que respectivamente adquiriu e assumiu na presente Escritura

de EmissSo ou nos Contratos de Garantia, sem a pr6via anuCncia dos Debenturistas

reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para

esse fim;

(q) manter vdlidas e regulares as licengas ou aprovagdes necess5rias, inclusive

ambientais, ao seu regular funcionamento, exceto no que se referir a licengas,

concess6es ou aprovag6es (i) que estejam em processo tempestivo de renovagSo;

e (ii) cuja perda, revogagSo ou cancelamento n5o resultem em impacto adverso

relevante para suas atividades, sua reputagSo ou na sua capacidade em honrar

tempestivamente as obrigag6es pecuni5rias decorrentes desta Escritura de EmissSo

('I moacto Adverso Releva nte");

(r) cumprir todas as leis, regras, regulamentos e ordens aplicSveis, exceto no que se

referir a leis, regras, regulamentos e ordens cujo descumprimento n5o resulte em

Impacto Adverso Relevante para suas atividades;
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(s) cumprir as Leis AnticorrupgSo;

(t) n6o alterar seu objeto social de forma que (a) tal alteragSo possa resultar em um

Impacto Adverso Relevante; e/ou (b) modifique a atividade principal por ela

praticada de forma relevante, bem como n6o praticar qualquer ato ou neg6cio em

desacordo com seu estatuto social ou n5o abrangido no seu objeto social;

(u) n5o realizar a transformagSo do tipo societ5rio da Emissora, nos termos dos artigos
220 a 222 da Lei das Sociedades por Ag6es;

(v) notificar o Agente FiduciSrio, em at6 2 (dois) Dias Uteis, caso tenha ci€ncia de que

quaisquer das declarag6es prestadas na presente Escritura de Emiss5o eram total
ou parcialmente inver[dicas, incompletas ou incorretas na data em que foram
prestadas; e

(w) manter as Deb6ntures depositadas para negociagSo no mercado secund5rio

perante a 83, arcando com os respectivos custos.

CI.IUSUI.I SEXTA - DO AGENTE FIDUCIANTO

6.1. A Emissora nomeia e constitui Agente Fiduci5rio da EmissSo, a OLIVEIRA TRUST

DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., qualificada no

pre6mbulo desta Escritura de EmissSo, que, por meio deste ato, aceita a nomeagSo para, nos

termos da lei e da presente Escritura de Emiss5o, representar os interesses da comunhSo dos

Debenturistas.

6.2. O Agente Fiduci5rio, nomeado na presente Escritura de EmissSo, declara que:

(a) 6 instituigSo financeira, estando devidamente organizado, constitu[do e existente

de acordo com as leis da Repriblica Federativa do Brasil;

(b) est5 devidamente qualificado a exercer as atividades de agente fiduci6rio, nos

termos da regulamentag6o aplic5vel vigente;

(c)n6o se encontra em nenhuma das situagSes de impedimento legal ou conflito de

interesse previstas no artigo 66, par5grafo 3o da Lei das Sociedades por Ag6es,

e/ou no artigo 6 da InstrugSo da CVM n.o 583, de 20 de dezembro de 2016,

conforme alterada f'InstrugSo CVM 583'), para exercer a fungSo que lhe 6
conferida;
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(d) aceita a fungSo para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e

atribuig6es previstas na legislagSo especiifica e nesta Escritura de EmissSo;

(e) conhece e aceita integralmente esta Escritura de EmissSo, todas suas clSusulas e

condig6es;

(f) estS devidamente autorizado a celebrar esta Escritura de EmissSo e a cumprir com

suas obrigag6es aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e

estatutdrios necess6rios para tanto;

(g) a celebragSo desta Escritura de Emiss6o e o cumprimento de suas obrigag6es aqui

previstas n5o infringem qualquer obrigagSo anteriormente assumida pelo Agente

Fiduci5rio;

(h) n6o tem qualquer ligagSo com a Emissora que o impega de exercer suas fung6es;

(i) estd ciente da regulamentageo aplic5vel emanada pelo Banco Central do Brasil

CBACEN') e pela CVM, incluindo as disposigSes da Circular BACEN n.o 1.832, de

31 de outubro de 1990, conforme alterada;

(j) verificou a consistCncia das informag6es contidas nesta Escritura de EmissSo, na

Data de EmissSo;

(k) a pessoa que o representa na assinatura desta Escritura de EmissSo tem poderes

bastantes para tanto;

(l) que esta Escritura de EmissSo constitui obrigagSo legal, v5lida, eficaz e vinculativa

do Agente Fiduci5rio, exequfvel de acordo com os seus termos e condig&s, com

forga de tirtulo executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, incisos I e III da

Lei n.o 13.105, de 16 de margo de 2015 CCodigo de Processo Civill;

(m)que a celebragSo desta Escritura de EmissSo e o cumprimento de suas obrigag6es

aqui previstas n5o infringem qualquer obrigagSo anteriormente assumida pelo

Agente Fiduci5rio; e

(n) na data de assinatura da presente Escritura de EmissSo, conforme organograma

encaminhado pela Emissora, o Agente Fiduci5rio identificou que n5o presta seruigos

de agente fiduciSrio em outras emiss6es de valores mobiliSrios da Emissora e/ou

de entidades integrantes do grupo econ6mico da Emissora.

6.3. O Agente Fiduci5rio exercer5 suas fung6es a partir da data de assinatura desta Escritura

de EmissSo, devendo permanecer no exerc[cio de suas fung6es at6 a Data de Vencimento ou
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at6 sua efetiva substituigSo. Em ambos os casos, o t6rmino do exerc[rcio das fung6es do Agente

Fiduci5rio ser5 formalizado por meio de aditamento a esta Escritura de EmissSo.

6.4. SerSo devidos, pela Emissora ao Agente Fiduci5rio, honordrios pelo desempenho dos

deveres e atribuig6es que lhe competem, nos termos da legislagSo em vigor e desta Escritura

de EmissSo, correspondentes a uma remuneragSo anual de R$ 31.590,00 (trinta e um mil,

quinhentos e noventa reais), sendo a primeira parcela devida no 5o (quinto) dia contado da

data de celebragSo desta Escritura de EmissSo, e as demais, no mesmo dia dos anos

subsequentes.

6.5. No caso de inadimplemento no pagamento das Deb6ntures ou de reestruturagSo das

condig6es das Deb6ntures ap6s a emissSo ou da participagSo em reuni6es ou conferdncias

telef6nicas, antes ou depois da EmissSo, bem como atendimento i solicitag6es extraordin5rias,

serSo devidos ao Agente FiduciSrio, adicionalmente, o valor de R$500,00 (quinhentos reais)

por hora-homem de trabalho dedicado a tais fatos bem como a (i) coment5rios aos

documentos da EmissSo durante a estruturagSo da mesma, caso a operag6o n5o venha a se

efetivar; (ii) execugSo das garantia, conforme o caso; (iii) participagSo em reuni6es formais

ou viftuais com a Emissora e/ou com investidores; e (iv) implementagSo das consequentes

decis6es tomadas em tais eventos, pagas 5 (cinco) dias ap6s comprovaESo da entrega, pelo

Agente FiduciSrio, de "relat6rio de horas" d Emissora. Entende-se por reestruturagSo das

Deb6ntures os eventos relacionados a alteragSo (i) das garantias, conforme o caso; (ii) prazos

de pagamento e (iii) condigdes relacionadas ao vencimento antecipado das Deb6ntures. Os

eventos relacionados a amortizagSo das Deb6ntures n5o s5o considerados reestruturagSo das

Deb6ntures.

6.5.1. No caso de celebragSo de aditamentos d Escritura de EmissSo, bem como nas horas

externas ao escrit6rio do Agente FiduciSrio, serSo cobradas, adicionalmente, o valor de

R$500,00 (quinhentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado a tais alterag6es/servigos.

6.5.2. Os impostos incidentes sobre a remunerag6o serSo acrescidos is parcelas mencionadas

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

atualizados pela variagSo positiva do fndice Geral de Pregos do Mercado (IGP-M), divulgado

pela FundagSo Getflio Vargas, sempre na menor periodicidade permitida em lei, a partir da

data de celebragSo da Escritura de EmissSo

6.5.3. O pagamento est5 condicionado ao envio do boleto acompanhado do respectivo recibo

pelo Agente Fiduci5rio i Emissora, com 10 (dez) Dias Uteis de anteced6ncia do vencimento.
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6.5.4. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida em decorr6ncia da

RemuneragSo do Agente FiduciSrio, os d6bitos em atraso ficarEo, sem prejulzo da atualizaESo

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

Vargas, sujeitos a: (i) multa morat6ria convencional, irredutfvel , 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 n5o pago.

6.5.5. A remuneragSo n5o inclui despesas consideradas necess5rias ao exercircio 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: publicagdes em geral, notificag6es, extrag6o

de certiddes, fotoc6pias, digitalizag6es, envio de documentos, conference cal/s, contatos

telef6nicos, viagens, transpoftes, alimentagSo, estadias, despesas com especialistas, tais como

auditoria e/ou fiscalizagSo, entre outros, ou assessoria legal aos Debenturistas.

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

Agente Fiduci5rio venha a incorrer para resguardar os interesses dos Debenturistas deverSo

ser, sempre que possfvel, 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 advocatlcios de

terceiros, dep6sitos, custas e taxas judiciSrias nas aE6es propostas pelo Agente FiduciSrio, na

condigSo de representante da comunhSo dos Debenturistas. As eventuais despesas, dep6sitos

e custas judiciais decorrentes da sucumb6ncia em ag6es judiciais serSo igualmente suportadas

pelos Debenturistas, bem como a remuneragSo do Agente Fiduci5rio na hip6tese de a Emissora

permanecer em inadimplCncia com relagSo ao pagamento desta por um periodo superior a 10

(dez) dias, podendo o Agente Fiduci5rio solicitar adiantamento aos Debenturistas para

cobeftura do risco de sucumb6ncia.

6.5.7. N5o haverS devolugSo de valores j5 recebidos pelo Agente Fiduci5rio a titulo da

prestagEo de servigos, 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 Fiduci5rio:

exercer suas atividades com boa f6, transpar6ncia e lealdade para com os

Debenturistas;
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(ii)

(i.i)

(.v)

(v)

proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando, no exercicio da

fungSo, o cuidado e a dilig6ncia que todo homem ativo e probo costuma empregar
na administrag5o dos seus pr6prios bens;

renunciar i fungSo, na hip6tese de superveniCncia de conflitos de interesse ou de
qualquer outra modalidade de inaptidSo e realizar a imediata convocagSo da

Assembleia Geral de Debenturistas para deliberagSo de sua substituigSo;

conseruar em boa guarda a documentagSo relativa ao exerc[rcio de suas fung6es;

verificar, no momento de aceitar a fungSo, a veracidade das informag6es relativas is
garantias e a consist6ncia das demais informag6es contidas nesta Escritura de

EmissSo e nos Contratos de Garantia, diligenciando no sentido de que sejam sanadas

as omissdes, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

(va) 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;

(vii) acompanhar a prestagSo das informag6es peri6dicas pela Emissora, alertando os

Debenturistas, no relat5rio anual de que trata o item (>o<) abaixo, sobre

inconsistdncias ou omiss6es de que tenha conhecimento;

(viii) opinar sobre a suficiGncia das informag6es prestadas nas propostas de modificagSo

das condig6es das Deb6ntures;

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

bens dados em garantia, obseruando a manutengSo de sua suficiGncia e

exequibilidade nos termos das disposig6es estabelecidas nesta Escritura de EmissSo

e nos Contratos de Garantia;

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

aditamentos sejam registrados nos competentes cart6rios de Registro de Tltulos e

Documentos;

(xi) examinar proposta de substituigSo de bens dados em garantia, manifestando sua

opiniSo a respeito do assunto de forma justificada;

(xii) intimar, conforme o caso, a Emissora e/ou a Garantidora a reforgar a garantia dada,

nas hip6teses previstas nos Contratos de Garantia;

(
)

(x)
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(xiii) solicitar, ds expensas da Emissora, quando julgar necess5rio ao fiel desempenho de

suas fung6es, ceftidSes atualizadas dos distribuidores civeis, das Varas da Fazenda

Priblica, Cart6rios de Protesto, Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Priblica

do foro da sede da Emissora;

(xiv) solicitar, ds expensas da Emissora, quando considerar necess5rio, auditoria externa

na Emissora, sendo que tal solicitagSo deverS ser acompanhada de relat6rio que

devidamente fundamente a necessidade de realizagSo da referida auditoria;

(xtr) convocar, quando necessSrio, a Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da

Cl5usula S6tima abaixo;

(wi) comparecer i Assembleia Geral de Debenturistas a fim de prestar as informag6es que

lhe forem solicitadas;

(nrii) manter atualizada a relagSo de Debenturistas e de seus enderegos, mediante,

inclusive, solicitagSo de informag6es i Emissora, ao Escriturador e d 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 j6, o Agente de LiquidagSo, Escriturador e a 83

atenderem as solicitag6es necess5rias para tanto feitas pelo Agente FiduciSrio;

(ruiii) fiscalizar o cumprimento das cl6usulas constantes desta Escritura de Emiss5o e dos

Contratos de Garantia, 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,

observando contudo os eventuais prazos de cura previstos nesta Escritura de EmissSo

e nos Contratos de Garantia, 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 providCncias

que pretende tomar a respeito do assunto, em at6 7 (sete) Dias Utels contados da

ciEncia pelo Agente FiduciSrio do inadimplemento;

(x) elaborar relat6rios anuais destinados aos Debenturistas, nos termos da alinea "b" do

par5grafo 1o do artigo 68 da Lei das Sociedades por Ag6es e do artigo 15 da InstrugSo

CVM 583, relativos aos exerc[rcios sociais da Emissora, os quais deverSo conter, ao

menos, as seguintes informag6es:
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(a) cumprimento pela Emissora das suas obrigag6es de prestagSo de informaE6es

peri6dicas, indicando as inconsist6ncias ou omiss6es de que tenha

conhecimento;

(b) alterag6es estatut5rias ocorridas no periodo com efeitos relevantes para os

Debenturistas;

(c) coment5rios 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 periodo;

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

Deb6ntures realizados no periodo;

(O destinagSo dos recursos captados por meio da EmissSo, conforme informag6es

prestadas pela Emissora;

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

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

EmissSo e nos Contratos de Garantia;

(i) declaraESo sobre a n5o existdncia de situagSo de conflito de interesses que o

impega a continuar exercendo a fungSo de agente fiduci5rio da EmissSo; e

0) existOncia de outras emiss6es de valores mobiliSrios, prlblicas ou privadas, feitas

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

do mesmo grupo da Emissora em que tenha atuado no perfodo como agente

fiduci5rio, bem como os seguintes dados sobre tais emiss6es:

1. denominagSo da companhia ofertante;

2. valor da emissSo;

3. quantidade de valores mobiliSrios emitidos;

4. esp6cie e garantias envolvidas;

5. prazo de vencimento e taxa de juros dos valores mobili5rios; e
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6. inadimplemento pecuni5rio no perlodo.

(xi) disponibilizar em sua p5gina na rede mundial de computadores (website) o relat6rio

a que se refere o inciso (u) acima aos Debenturistas, no prazo m5ximo de 4 (quatro)

meses a contar do encerramento do exercicio social da Emissora;

(xii) disponibilizar aos Debenturistas e demais participantes do mercado, em sua central

de atendimento e/ou p5gina na rede mundial de computadores (website), o Valor

Nominal Unit5rio das Deb6ntures, a ser calculado pela Emissora; e

(uiii) 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.

6.7. O Agente Fiduci5rio n5o ser5 obrigado a efetuar nenhuma verificagSo de veracidade

nas deliberag6es societSrias e em atos da administrag6o da Emissora ou ainda em qualquer

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

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 decisSes. NEo

ser5 ainda, sob qualquer hip6tese, respons5vel pela elaboragSo destes documentos, que

permanecerSo sob obrigagSo legal e regulamentar da Emissora, nos termos da legislagSo

aplic6vel.

6.8. Sem prejufzo do disposto nesta Escritura de EmissSo, os servigos 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 Fiduci5rio n6o ser5 respons5vel por verificar a sufici6ncia, 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 Fiduci5rio 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

EmissSo, somente serSo vSlidos quando previamente deliberado pelos Debenturistas reunidos

em Assembleia Geral de Debenturistas.
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6.11, O Agente FiduciSrio n5o emitird qualquer tipo de opinieo ou far5 qualquer juizo sobre

a orientagSo acerca de qualquer fato cuja decisSo seja de competencia dos Debenturistas,

comprometendo-se t5o-somente a agir em conformidade com as instrug6es que lhe forem
transmitidas por estes. Neste sentido, o Agente Fiduci5rio n5o possui qualquer

responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos juridicos decorrentes do estrito
cumprimento das orientag6es dos Debenturistas a ele transmitidas e reproduzidas perante a
Emissora, independentemente de eventuais prejuizos que venham a ser causados aos

Debenturistas ou i Emissora. A atuag6o do Agente Fiduci5rio limita-se ao escopo da InstruESo

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 n5o tenha decorrido da legislagSo aplicdvel.

6.12. O Agente FiduciSrio usarS de quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais contra

a Emissora para a protegSo e defesa dos interesses da comunhSo dos Debenturistas, na forma

do aftigo 12 da InstrugSo CVM 583.

6.13. Nas hip6teses de impedimento, ren[ncia, intervengSo e/ou liquidagSo extrajudicial do

Agente FiduciSrio, ou qualquer outro caso de vac6ncia na fungSo de agente fiduciSrio da

EmissSo, serd realizada, dentro do prazo m5ximo de 30 (trinta) dias corridos contados do

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

fiduci5rio da EmissSo, a qual dever5 ser convocada pelo pr6prio Agente FiduciSrio a ser

substituido, pela Emissora, por titulares de Deb6ntures que representem, no mlnimo, lOo/o

(dez por cento) das Deb6ntures em CirculagSo, ou pela CVM. Na hip6tese da convocagSo n5o

ocorrer at6 15 (quinze) dias corridos antes do t6rmino do prazo acima citado, caber5 i
Emissora efetu5-la, sendo certo que a CVM poder5 nomear substituto provis6rio, enquanto
n5o se consumar o processo de escolha do novo agente fiducidrio da EmissSo. A remuneragSo

do novo Agente Fiduci5rio serS a mesma que a do Agente FiduciSrio substituldo, podendo ser

alterada de comum acordo entre a Emissora e o Agente Fiduci5rio substituto.

6.13.1. Na hip6tese de n5o poder o Agente FiduciSrio continuar a exercer as suas fung6es por

circunst6ncias supervenientes a esta Escritura de EmissSo, deverd 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 FiduciSrio serd aprovada mediante deliberag5o de

Debenturistas que representem no m[nimo 50o/o (cinquenta por cento) mais uma das

Deb6ntures presentes em Assembleia Geral de Debenturistas.

6.13.3.A substituigSo do Agente Fiduci6rio em car5ter permanente deverS ser objeto de

aditamento a esta Escritura de EmissSo, que dever5 ser registrado na JUCESP.
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6.13.4.A substituigSo do Agente FiduciSrio deverd ser comunicada i CVM, no prazo de at6 7
(sete) Dias Uteis contados da data do arquivamento mencionado na ClSusula 6.13.3

6.13,5.O Agente Fiduci5rio substituto dever5, imediatamente ap6s sua nomeagSo, comunic5-

la aos Debenturistas em forma de aviso nos termos da Cl5usula 6.13 acima;

Aplicam-se is hip6teses de substituigSo do Agente FiduciSrio as normas e preceitos a este

respeito promulgados por atos da CVM.

CIAuSuue SETTUI - DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURIsTAs

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

Debenturistas, de acordo com o disposto no artigo 71 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 poder5 ser convocada pelo Agente Fiduci5rio, pela

Emissora, por Debenturistas que representem, no mfnimo, tlo/o (dez por cento) das

Deb6ntures em CirculagSo ou pela CVM.

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

relacionadas i publicagSo de anrincio de convocagSo de assembleias gerais constantes da Lei

das Sociedades por Ag6es, da regulamentagSo aplic5vel e desta Escritura de EmissSo.

7.4. Aplicar-se-5 d 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 Geralde Debenturistas dever5 ser realizada no prazo m[nimo de 8 (oito)
dias, contados da primeira publicagSo do edital de convocagSo ou, caso n6o 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 minimo, 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 conferir5 a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais de

Debenturistas, sendo admitida a constituigSo de mandatdrios, titulares de Deb6ntures ou n5o.
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7.8. Para efeito da constituigSo do qu6rum de instalagSo e/ou deliberagSo a que se refere

esta Cl5usula S6tima, sereo consideradas "Deb6ntures em CirculagSo" todas as Deb6ntures

em circulag5o no mercado, excluidas 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 paftes relacionadas. Para efeitos de qu6rum de deliberagSo n5o serSo

computados, ainda, os votos em branco.

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.

7.10. O Agente Fiduci6rio dever5 comparecer i Assembleia Geral de Debenturistas e prestar

aos Debenturistas as informagdes que lhe forem solicitadas.

7.11. A presid6ncia da Assembleia Geral de Debenturistas caber5 ao Debenturista eleito pelos

Debenturistas ou iquele que for designado pela CVM.

7.12. Exceto se estabelecido de forma diversa nesta Escritura de EmissSo, as deliberagdes

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

Deb6ntures em CirculagSo em primeira convocagSo da Assembleia Geral de Debenturistas ou

70olo (setenta por cento) das Deb6ntures presentes i Assembleia Geral de Debenturistas em
qualquer convocagSo subsequente, exceto se houver outro qu6rum especifico estabelecido

para a mat6ria.

7.t3. As seguintes deliberag5es relativas ds caracterlsticas das Deb6ntures, dependerSo da

aprovagSo por Debenturistas que detenham, no mlnimo, 70olo (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 
I

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) criagSo de evento de repactuagSo, (vii) disposig6es relativas ao Resgate

Antecipado Facultativo e a AmortizagSo Extraordindria Facultativa, (viii); redagSo dos Eventos

de Inadimplemento estabelecidos nos itens 4.74.1.L e 4.t4.L.2. acima; (ix) modificagSo dos

quoruns de deliberagSo estabelecidos nesta ClSusula 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.
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7.74. As deliberag6es tomadas pelos Debenturistas titulares de Deb6ntures em CirculagSo

em Assembleias Gerais de Debenturistas, no 6mbito de sua competCncia legal, observados os

qu6runs estabelecidos nesta Escritura de EmissSo, sereo existentes, vdlidas e eficazes perante

a Emissora e obrigareo 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.

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

ser5o consideradas regulares as deliberagdes 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 matdrias

j6 deliberadas at6 a suspensao da Assembleia Geral de Debenturistas instalada n5o poderSo

ser votadas novamente quando da retomada dos trabalhos. As deliberag6es j6 tomadas ser5o,

. para todos os fins de direito, atos jurldicos perfeitos.

7.L7. As mat6rias n5o votadas at6 a suspensSo dos trabalhos n6o serSo consideradas- 
deliberadas e n5o produzirSo efeitos at6 a data da sua efetiva deliberagSo.

cuusuua orrAvA - DAs DEcl-ARA96es on EMrssoRA

8.1. A Emissora neste ato declara e garante que:

(a) 6 uma sociedade devidamente organizada, constitu[rCa e existente sob a forma de

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

aberta perante a CVM;

est6 devidamente autorizada e obteve todas as autorizag6es necessSrias, inclusive,

conforme aplic6vel, as societ5rias, i celebragSo desta Escritura de EmissSo e dos

Contratos de Garantia, 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 estatutdrios necessSrios para tanto;

os representantes legais que assinam esta Escritura de EmissSo t6m poderes

estatut5rios e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigag6es ora

estabelecidas e, sendo mandat5rios, tiveram os poderes legitimamente outorgados,

estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

I

I

(b)

(c)
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(d) a celebragSo desta Escritura de EmissSo e dos Contratos de Garantia, o cumprimento

de suas obrigag6es previstas nesta Escritura de Emisseo e nos Contratos de Garantia,

a emisseo das Deb6ntures e a outorga das Garantias Reais n5o infringem ou

contrariam (a) 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 obrigagSo estabelecida em qualquer destes

contratos ou instrumentos; (2) criagSo de qualquer 6nus sobre qualquer ativo ou bem

da Emissora, exceto pela CessSo FiduciSria ou por aqueles permitidos nos termos dos

Contratos de Garantia; ou (3) resciseo de qualquer desses contratos ou instrumentos,

exceto por aqueles cuja contraparte tenha renunciado ao direito de declarar qualquer

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

pr6via ou expressa das partes contratantes; (b) 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 (c) qualquer ordem, decisSo ou sentenga

administrativa, judicial ou arbitral que resulte em um Impacto Adverso Relevante;

tem todas as autorizag6es e licengas exigidas pelas autoridades federais, estaduais e

municipais para o exerclcio de suas atividades, sendo todas elas v5lidas, exceto por

aquelas (a) cuja ausCncia n5o tenha um Impacto Adverso Relevante, ou (b) que

estejam em processo tempestivo de obtengSo ou renovagSo;

est5 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, sendo que no tocante ao disposto na legislagSo em vigor pertinente d

Polltica Nacional do Meio Ambiente, ds ResolugSes do Conselho Nacional do Meio

Ambiente - CONAMA e is demais legislag6es e regulamentaE6es ambientais

supletivas, est6 cumprindo em sua integralidade e adotando as medidas e agSes

preventivas ou reparat6rias destinadas a evitar ou corrigir eventuais danos ambientais

decorrentes do exercicio das atividades descritas em seu objeto social;

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

2Ol7 e 2018 representam corretamente a posigSo financeira da Emissora nas

respectivas datas e foram devidamente elaboradas em conformidade com os

princ[pios fundamentais de contabilidade do Brasil e refletem corretamente os ativos,
passivos e conting6ncias da Emissora de forma consolidada;

(e)

(f)

't/

(g)

v
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(h)

(i)

0)

(k)

(t)

entre 31 de dezembro de 2018 at6 a presente data n5o ocorreram situag6es que

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

Emissora ou desaconselhar a realizagSo da Ofeta Restrita;

tem plena ciGncia e concorda integralmente com a forma de divulgagSo e apuragSo

da Taxa DI, divulgada pela 83, e que a forma de cSlculo da RemuneragSo das

Deb6ntures foi acordada por livre vontade entre as Partes, em observ6ncia ao

princlpio da boa-f6;

n5o h5 qualquer ligagSo entre a Emissora e o Agente FiduciSrio que impega o Agente

Fiduci5rio de exercer plenamente suas fungSes;

n5o h5 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 representagSo

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

pagamento ilegal, direto ou indireto, a empregados ou funciondrios priblicos, partidos

politicos, polilticos ou candidatos politicos (incluindo seus familiares), nacionais ou

estrangeiros, praticou quaisquer atos para obter ou manter qualquer neg6cio,

transagSo ou vantagem comercial indevida; (iii) violou qualquer dispositivo de

qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contra pr5tica de corrupgSo ou

atos lesivos i administrag5o p0blica, incluindo, mas n5o se limitando, is Leis

AnticorrupgSo; (iv) fez qualquer pagamento de propina, abatimento il[cito,

remuneragSo illrcita, suborno, tr5fico de influ6ncia, "caixinha" ou outro pagamento

ilegal;

esta Escritura de Emiss6o constitui uma obrigagSo legal, vSlida e vinculativa da

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

as declarag6es descritas nesta Cl5usula Oitava, bem como todas as demais

declaragdes prestadas pela Emissora nos termos desta Escritura de EmissSo s5o

verdadeiras, consistentes e corretas;

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

qualificagSo 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 Deb€ntures, ou para a realizagSo da EmissSo, exceto pela

inscrigSo desta Escritura de EmissSo na JUCESP;

(m)

(n)

(o)

/v
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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 tribut5ria, trabalhista, ambiental e previdenci5ria); e

cumpre a legislagSo relativa a n5o utilizagSo de m6o de obra infantil e/ou em

condig6es anSlogas is de escravo.

clAusuua NoNA - DAs NorrFrcAgOEs

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

assim como os meios ffsicos 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:

Para a Emissora:
r6prco LocAg6Es DE GALnOEs E EeurpAMENTos nARA rND0srRrAs s.A.
Rua Gomes de Carvalho, no 1356, 60 andar

Vila Olimpia

S5o Paulo, SP CEP 04547-005

At.: Sr. Felipe Fonseca Pereira

Correio E letr6n ico : fe I ipe. pere i ru@topic o.com. br

Para o Agente FiduciSrio:
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIANTOS S.I.
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: ger2.agente@oliveiratrust.com.br

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

Rio de Janeiro, RI, CEP, 22640-L02
At.: Alexandre Lodi[o5o Bezerra

Telefone: +55 (21) 3514-0000

Correio Eletr6nico: sqescrituracao@oliveiratrust.com.br

Para o Escriturador
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OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Avenida das Am6ricas no 3434, bloco 07, Sala 201

Rio de Janeiro, RI, CEP, 22640-102
At.: Alexandre Lodi/Jo5o Bezerra

Telefone: +55 (21) 3514-0000

Correio Eletr6nico: sqescrituracao@oliveiratrust.com.br

9.2. As comunicag6es referentes a esta Escritura de EmissSo ser6o 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

m5quina utilizada pelo remetente). Os respectivos originais deverSo ser encaminhados para

os enderegos acima em at6 5 (cinco) Dias Uteis ap6s o envio da mensagem. A mudanga de

qualquer dos enderegos acima dever6 ser comunicada i outra parte pela parte que tiver seu

enderego alterado.

cuusuu oEcrMn- DAs DrsposrgoEs GERATS

10.1, N5o se presume a ren[ncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura

de EmissSo. Dessa forma, nenhum atraso, omissSo ou liberalidade no exerclcio de qualquer

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

EmissSo, prejudicarS tais direitos, faculdades ou rem6dios, ou ser5 interpretado como uma

ren[ncia aos mesmos ou concorddncia com tal inadimplemento, nem constituird novagSo ou

modificagSo de quaisquer outras obrigag6es assumidas nesta Escritura de EmissSo ou

precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

L0.2. A presente Escritura de EmissSo 6 firmada em car5ter irrevog5vel e irretrat5vel, salvo

na hip6tese de n5o preenchimento dos requisitos relacionados na Cl5usula Segunda acima,

obrigando as partes por si e seus sucessores.

10.3. Todos e quaisquer custos incorridos em razSo do registro desta Escritura de Emiss5o e

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

competentes, serSo de responsabilidade exclusiva da Emissora.

10,4. Caso qualquer das disposiE6es desta Escritura de EmissSo venha a ser julgada ilegal,

inv5lida ou ineficaz, prevalecerSo todas as demais disposig6es n5o afetadas por taljulgamento,
comprometendo-se as partes, em boa-f6, a substituir a disposigSo afetada por outra que, na

medida do possi'vel, produza o mesmo efeito.
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10.5. A presente Escritura de Emiss5o e as Debentures constituem titulo executivo

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

obrigag6es nelas encerradas esteo sujeitas i execugSo especilFica, 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.

10.7. Exceto se previsto de outra forma nesta Escritura de Emiss6o, os prazos estabelecidos

na presente Escritura de EmissSo serSo computados de acordo com a regra prescrita no artigo

132 do C6digo Civil, sendo exclu[do o dia do comego e incluirCo o do vencimento.

CI.IUSUUA OECTUI 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 Fiduci5rio em 3 (tr6s) vias de igual forma e teor e para o mesmo fim, em conjunto

com as 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

S5o Paulo, 12 de novembro de 2019.
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(Piigina de Assinaturas 1/3 da Escritura Particular da 2a (Segunda) EmissSo de Deb€ntures

Simples, Ndo Conversfveis em Agfuq da Esp*cE com Garantia Reat, em Sdrie 1nica, para

Distribuigdo PiblicA com Esforgos Restritos, da Tdpico Lrcagdes de Galp1es e Equipamentos

para Indistrias S.A.)

r6prco LocAeOEs DE GALnOEs E EeurpAMENTos nARA rruo0srmAs s.A.
" como Emissora

Nome: 
Ardrur Euginio trlamllBlld L&rvrr Jirt'i 'Cargo: DtrtorPresihile

RG:17.974.77S8

ffi'11F 'or 
l'n ''

Cargo:

Fonseca
Diretor

RG: 35520983 SSP/SP
CPF:337.214.958-16
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(Piigina de Assinaturas 2/3 da Escritura Particular da 2a (Segunda) EmissSo de Debdntures
Simptes, Ndo Conversiveis em Ag6es, da Espdcie com Garantia Real, em Sdrie Unica, para

Distribuigdo Piblica, com Esforgos Restritos, da T6pico Locagdes de Galpdes e Equipamentos
para Indistrias S.A.)
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(Piigina de Assinaturas 3/3 da Ercritura Particular da 2a (Squnda) EmissSo de Debdntures

Simptes, Ndo Conversiveis em Agdes, da EspEo? com Garantia Real, em Sdrie Unica, para

Distribuigdo Piblica, com Esforgos Restritos, da T6pico Locagdes de Galpdes e Equipamentos

para Indistrias 5.A.)
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