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roprco loclg6rs or cllp6Es E EeurpAMENTos nARA rruo0srnrAs s.A.

CNPJ/ME no 08.259.544/0001-84

NIRE 35.300.469.062

ATA DE ASSEMBLETA GERAL ExrRAoRDrrAnrn

REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019

1. Data, hora e local. Aos 12 dias do m6s de novembro de 2019, is 10:00, na sede

social da T6pico Locag6es de Galp6es e Equipamentos para Indfstrias S.A. ('Companhia"

ou "Emissora'), nd Avenida Jorge Alfredo Camasmie, nol22, Bairro Parque Industrial

Ramos de Freitas, Lote 20, Quadra C, cidade de Embu das Artes, Estado de S5o Paulo.

2. Presenga e Convocag6o. Dispensadas as formalidades de convocagSo, tendo em

vista a presenga dos acionistas representando a totalidade do capital social da

Companhia, conforme se evidencia das assinaturas langadas no Livro de Registro de

Presenga de Acionistas da Companhia, na forma do artigo L24, par5grafo 4o, da Lei

no 6.404, de 15 de dezembro de t976, conforme alterada ('Lei das Sociedades por

Ag6es').

3. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Diego Stark que convidou a mim,

Gustavo Pereira de Freitas Santos, para secretariS-lo.

4. Ordem do Dia. Apreciar e deliberar sobre (I) a 2a (Segunda) EmissSo de Deb6ntures

Simples, N5o Conversiiveis em Ag6es, em S6rie Unica, da Esp6cie com Garantia Real, a

ser realizada pela Companhia f'Deb€ntures" e "Emiss5o", respectivamente), para

distribuigSo priblica, com esforgos restritos, nos termos da Instrug6o da ComissSo de

Valores MobiliSrios C'CVM') no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada

('InstrugSo CVM no 476" e "Oferta Restrita", respectivamente), nos termos da "Escritura

Particular da 2a (segunda) EmissSo de Deb6ntures Simples, N5o Conversi'yeis 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." a ser

celebrada entre a Companhia e o Agente Fiduci5rio (conforme abaixo definido)
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('Escritura de EmissSo'); (II) a delegagSo de poderes e autorizageo i Diretoria da

Companhia para, diretamente ou por meio de procuradores, tomar todas as providdncias

necess6rias i realizagSo da EmissSo, da Oferta Restrita e outorga das Garantias

(conforme definido abaixo), incluindo mas nao limitando a (a) discussSo, negociagSo e

definigSo dos termos e condig6es da EmissSo, da Oferta Restrita, das Deb€ntures e das

Garantias, obseruadas as deliberag6es aprovadas nos termos do item (I) da Ordem do

Dia, incluindo mas ndo se limitando is exceg6es, valores m[nimos e prazos de cura

aplic6veis aos eventos de vencimento antecipado das Deb6ntures; (b) contratagSo de

instituigSo financeira integrante do sistema de distribuigSo de valores mobiliSrios

respons5vel pela distribuigSo de Deb6ntures f'Coordenador L[rCerl e a celebragSo de

instrumento particular entre a Companhia e o Coordenador L[rCer ('Contrato de

DistribuigSo'); (c) contratagSo dos prestadores de seruigos neces#rios no 6mbito da

EmissSo da EmissSo e das Garantias, incluindo, mas n5o se limitando, ao escriturador

('Escriturador), agente liquidante, banco deposit5rio, agente fiduci5rio representante

da comunhSo dos titulares das Deb6ntures ('Agente Fiduci5rio" e "De.be.ntU.fiSES",

respectivamente) e assessores legais (em conjunto, "Prestadores de Servigo) e

celebragSo dos respectivos contratos de prestagSo de servigos; (d) negociag6o e

celebragSo, pela Companhia, de todos os demais documentos e eventuais aditamentos

neces#rios no 6mbito da EmissSo e das Garantias, incluindo mas n6o se limitando i
Escritura de EmissSo e contratos de Garantias, al6m da prStica de todos os atos

necess5rios i efetivagSo da EmissSo, da Oferta Restrita e da outorga e constituigSo das

Garantias; (III) a outorga de procuragSo, pela Companhia ao Agente FiduciSrio, com

poderes para a prStica de todos os atos necessdrios d constituigSo, manutengSo e

exequibilidade das Garantias, com validade at6 o cumprimento integral das obrigag6es

decorrentes das Deb6ntures; e (IV) a ratificagSo de todos os atos praticados pela

Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, no Ambito

da EmissSo e da Oferta Restrita.

5. Deliberac6es. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os acionistas da

Companhia:

(I) Aprovaram a realizagSo da Emiss5o, a qual ter5 as seguintes caracter[sticas e

condig6es:
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(i) Valor Total da EmissSo: o valor total da EmissSo ser6 de at6 R$120.000.000,00

(cento e vinte milh6es de reais) na Data de EmissSo (conforme abaixo definida) ('Valor

Total da EmissSoJ;

(.i) N0mero de S6ries: a EmissSo ser5 realizada em s6rie fnica;

(iii) Quantidade de Deb6ntures: serSo emitidas at6 120.000 (cento e vinte mil)

Debdntures;

(iv) Valor Nominal Unit5rio: o valor nominal unitSrio das Deb6ntures serS de

R$1.000,00 (mil reais), na Data de EmissSo (conforme abaixo definido) ('Valor Nominal

UnitSrioJ;

(v) AtualizagSo do Valor Nominal UnitSrio: as Deb6ntures n5o terSo seu Valor

Nominal UnitSrio atualizado monetariamente;

(vi) Data de EmissSo: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissSo ser5 o

dia 12 de novembro de 2019 CData de EmissSo');

(vii) DestinagSo dos Recursos: os recursos obtidos pela Companhia por meio da

integralizagSo das Deb6ntures serSo destinados para (a) resgate antecipado facultativo

total da 1a emissSo de debOntures simples, n6o converslveis em ag6es, da Emissora, em

montante equivalente a, aproximadamente, R$53.000.000,00 (cinquenta e tr6s milhSes

de reais); (b) pagamento de dividendos declarados e juros sobre capital pr6prio para os

acionistas da Emissora no valor de aproximadamente R$60.000.000,00 (sessenta

milhdes de reais); e (c) o saldo remanescente, caso existente, para reforgo de caixa da

Emissora, nos termos da Escritura de EmissSo;

(viii) Dep6sito para DistribuigSo, NegociagSo e Cust6dia Eletr6nica: as

Deb6ntures serSo depositadas para (a) distribuigSo no mercado prim5rio por meio do

MDA - M6dulo de DistribuigSo de Ativos, administrado e operacionalizado pela 83 S.A. -
Brasil, Bolsa, BalcSo, Segmento CETIP UTVM CB3'), sendo a distribuigSo liquidada

financeiramente por meio da 83; e (b) negociagSo no mercado secund5rio por meio do

CETIP2l - Titulos e Valores MobiliSrios, administrado e operacionalizado pela 83, sendo

as negociag6es liquidadas financeiramente e as Deb6ntures custodiadas eletronicamente

na 83;
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(ax) ColocagSo e Procedimento de DistribuigEo: as Debentures serSo objeto de

distribuigSo priblica com esforgos restritos, sob o regime de melhores esforgos de

colocageo, com intermediagSo do Coordenador LirCer, nos termos do Contrato de

DistribuigSo;

(x) DistribuigSo Parcial: Em razSo do regime de melhores esforgos de distribuigSo,

ser5 admitida a distribuigSo parcial das Deb6ntures, nos termos do artigo 5-A da

InstrugSo AnM476 e dos artigos 30 e 31 da InstrugSo CVM 400, sendo que a manutengSo

da Oferta Restrita estS condicionada i subscrigSo da quantidade mlnima de 115.000

(cento e quinze mil) Deb6ntures ('Quantidade MinimaJ. O saldo de Deb6ntures acima

da Quantidade Minima n6o colocado no 6mbito da Oferta Restrita ser5 cancelado pela

Companhia, por meio de aditamento d Escritura de EmissSo, sendo dispensada a

realizagSo de novo ato societSrio da Emissora para tanto e sem necessidade de pr6via

Assembleia Geralde Debenturistas. N5o sendo atingida a Quantidade Mlnima, a EmissSo

e Oferta Restrita serSo canceladas pela Emissora;

(xi) Convercibilidade e Permutabilidade: as Deb6ntures serSo simples, ou seja,

n6o conversl'veis em ag6es de emissSo da Emissora e nem permutSveis em ag6es de

outra companhia;

(xii) Forma e EmissEo de Certificados: as Deb6ntures serSo emitidas na forma

nominativa e escritural, sem a emissSo de cautelas ou certificados;

(xiii) Esp6cie: as Deb6ntures ser5o da esp6cie com garantia real, nos termos do artigo

58, caput, da Lei das Sociedades por Ag6es;

(xiv) Prazo e Forma de Subscrigio e IntegralizagEo: as Deb6ntures serSo

subscritas e integralizadas dentro do perfodo de distribuigSo previsto nos artigos 7-A e

8o da Instrug6o CVM 476, d vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrigSo

('Data de IntegralizacSo'), pelo seu Valor Nominal Unitdrio na primeira Data de

IntegralizagSo, obseruado que, caso haja integralizagSo de Deb6ntures ap6s a primeira

Data de IntegralizagSo, tais Deb6ntures serSo integralizadas pelo valor correspondente

ao Valor Nominal Unit5rio acrescido da RemuneragSo, calculada 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 InteqralizagSoJ;
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(ru) Prazo de Vig6ncia e Data de Vencimento: ressalvada a hip6tese de

liquidagSo antecipada das Deb6ntures em razSo de resgate antecipado ou vencimento

antecipado, nos termos a serem previstos na Escritura de Emiss5o, as Deb6ntures tereo

prazo de vigGncia de 5 (cinco) anos contados da Data de EmissSo, vencendo-se,

portanto, em 12 de novembro de2024 f'Data de Vencimento);

(rui) AmoftizagSo Programada: ressalvada a hip6tese de liquidagSo antecipada das

Deb6ntures em razSo de resgate antecipado ou vencimento antecipado, nos termos a

serem previstos na Escritura de EmissSo, o Valor Nominal Unit6rio das Deb6ntures serd

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

contados da Data de EmissSo, observadas as datas e respectivos percentuais indicados

na tabela abaixo (cada uma dessas datas, uma "Data de AmortizagSo'):

Data de AmoftizagSo Percentual do

Valor Nominal

UnitSrio

a ser

amoftizado

Percentua! do

saldo do Valor

Nominal

UnitSrio

a ser

amortizado

12 de maio de 2021 5,0000o/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 novembro de 2022 10,0000% LL,76470/o

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

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

12 de maio de2024 20,0000o/o 44,4444o/o

12 de novembro de 2024

(Data de Vencimento)
25,00000/o 100,0000o/o

(nrii) RemuneragEo: sobre o Valor Nominal Unit6rio ou saldo do Valor Nominal

Unit5rio, conforme o caso, das Deb6ntures, incidirSo juros remunerat6rios

correspondentes a 100o/o (cem por cento) da variagSo acumulada das taxas m6dias

di6rias dos DI - Dep6sitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas na

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

J///
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e divulgadas diariamente pela 83 S.A. - Brasil, Bolsa, BalcSo, no informativo di5rio

disponivel em sua p5gina na internet (www.b3.com.br), 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 riteis ('RemuneragSo'), calculados de forma

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

Data de IntegralizagSo (inclusive), a Data de Pagamento da RemuneragSo (conforme

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

Extraordindria Facultativa (conforme abaixo definido) imediatamente anterior (inclusive),

o que tiver ocorrido por riltimo, at6 a data do seu efetivo pagamento (exclusive), que

deve ocorrer ao final de cada periodo de capitalizag5o das Deb6ntures. O c6lculo da

RemuneraESo obedecer5 i f6rmula prevista na Escritura de EmissSo;

(wiii) Pagamento da RemuneragEo: ressalvadas as hip6teses de amortizagSo

extraordin6ria das Deb6ntures e de liquidagSo antecipada das Deb6ntures em razSo de

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

de EmissSo, a RemuneragSo ser5 paga semestralmente, sem carEncia, 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');

(xix) RepactuagSo Programada: n5o haverd repactuagSo programada das

Deb€ntures;

(u) AmortizagSo Extraordin5ria Facultativa: a Companhia 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 UnitSrio, ou o saldo do Valor Nominal Unitdrio das Deb6ntures, conforme

o caso, limitado a 98o/o (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitdrio das

Deb6ntures, de acordo com os termos e condig6es a serem previstos na Escritura de

EmissSo ('AmortizaeSo E*raordin5ria FacultativaJ. O valor a ser pago aos Debenturistas

no 6mbito da AmoftizagSo Extraordin5ria ser5 equivalente ao percentual do Valor

Nominal Unit5rio ou do saldo do Valor Nominal Unit5rio a ser amortizado, conforme o

caso, a ser amortizado, acrescido da RemuneragSo correspondente, calculada pro rata

temporis, desde a primeira Data de IntegralizagSo (inclusive) ou a Data de Pagamento
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da RemuneragSo imediatamente anterior (inclusive) ou a Data da AmortizagSo

Extraordindria Facultativa imediatamente anterior (inclusive), o que tiver ocorrido por

0ltimo, at6 a data da efetiva AmortizagSo ExtraordinSria Facultativa (exclusive), e demais

encargos eventualmente devidos e n6o pagos, acrescido, ainda, de pr6mio flat incidente

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

amortizado, conforme o caso, a ser amortizado das Deb€ntures, de acordo com a data

da efetiva realizagSo da AmortizagSo, sendo que o pr6mio mSximo devido ser5

equivalente a 3olo (tr6s por cento);

(ui) Resgate Antecipado Facultativo: a Companhia poderS, a seu exclusivo

crit6rio, a qualquer momento a partir do l2o m6s da Data de EmissSo,

independentemente de aceitagSo dos Debenturistas, realizar o resgate antecipado da

totalidade das Deb6ntures, de acordo com os termos e condig6es previstos a serem

previstos na Escritura de EmissSo ('Resqate Antecipado FacultativoJ. 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 Deb6ntures,

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 imediatamente

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

Antecipado Facultativo (exclusive), e demais encargos eventualmente devidos e n5o

pagos, acrescido, ainda, de prEmio flat incidente sobre o Valor Nominal UnitSrio ou o

saldo do Valor Nominal Unitdrio, conforme o casos, de acordo com a data da efetiva

realizagSo do Resgate Antecipado Facultativo, sendo que o prCmio mSximo devido ser5

equivalente a 3olo (tr6s por cento) do Valor Nominal Unit5rio ou o saldo do Valor Nominal

Unit5rio, conforme o caso;

(nii) AquisigSo Facultativa: a Emissora poder5, a qualquer tempo, observados os

prazos estabelecidos na InstrugSo CVM 476 e o disposto no par5grafo 30 do artigo 55

da Lei das Sociedades por Ag6es, adquirir as Deb6ntures. As Deb6ntures adquiridas pela

Emissora poderSo ser canceladas, permanecer na tesouraria da Emissora, ou serem

novamente colocadas no mercado, observadas as restrigdes impostas pela InstrugSo

OIM 476. As Deb6ntures adquiridas pela Emissora para perman6ncia em tesouraria, se

/
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e quando recolocadas no mercado, farSo jus i mesma remuneragSo aplicdvel is demais

Deb6ntures;

(niii) Encargos Morat6rios: sem preju[zo da remuneragSo das Deb€ntures,

ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de quaisquer obrigag6es

pecuni5rias relativas is Deb6ntures, os d6bitos em atraso vencidos e n6o pagos pela

Emissora, ficarSo sujeitos, independentemente de aviso, notificagSo ou interpelag6o

judicial ou extrajudicial: (i) a multa convencional, irredutl'vel 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 temporis desde a data da inadimplGncia at6 a data do efetivo

pagamento;

(uiv) Garantias: Em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento

das obrigag6es assumidas no 6mbito das Deb6ntures, ser5 constitu[da, em car5ter

irrevogSvel e irretrat6vel, (i) a alienagSo fiduci5ria sobre a totalidade das agSes emitidas

e a serem emitidas pela Emissora de titularidade da SCG IV Holding S.A. ('Holding" e

"AlienacSo Fiducidria de Ag6es", respectivamente), com condigSo suspensiva; e (ii)

cessSo fiduci6ria de direitos credit6rios de titularidade da Emissora decorrentes (a) das

atividades de locaESo de galp6es realizadas pela Emissora, e (b) da titularidade da conta

vinculada de movimentagSo restrita da Emissora na qual serSo depositados os receblveis

decorrentes da presente garantia ('Conta Vinculadal ('CessSo FiduciSria", em conjunto

com a AlienagSo Fiduci6ria de Ag6es, "GarantiasJ;

(xv) Vencimento Antecipado: As Deb6ntures e todas as obrigag6es constantes da

Escritura de EmissSo serSo consideradas antecipadamente vencidas, de forma

automStica ou n5o, nas hip6teses substancialmente descritas a seguir, sendo cefto que

os prazos de cura, limites e/ou valores minimos (thresholds), especificag6es e exceg6es

em relagSo a tais eventos serSo negociados e definidos pela Diretoria da Companhia e

previstos na Escritura de EmissSo:

(a) descumprimento, pela Emissora, de quaisquer obrigag6es pecuniSrias devidas

nos termos da Escritura de EmissSo;

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

nos termos da Escritura de EmissSo;

)
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(c) decretagSo de vencimento antecipado de quaisquer dilvidas no mercado de

capitais ou financeiro, das quais a Emissora seja parte como devedora ou

garantidora;

(d) em caso de (i) decretagSo de falOncia da Emissora ou da Holding, (ii) pedido

de autofalGncia pela Emissora ou pela Holding, (iii) pedido de falGncia

formulado por terceiros em face da Emissora ou da Holding n6o elidido ou

rejeitado no prazo legal, (iv) pedido de recuperagSo judicial ou de

recuperagSo extrajudicial pela Emissora ou pela Holding independentemente

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

liquidagSo da Emissora ou da Holding, exceto se em decorr6ncia de uma

reorganizagSo societ6ria permitida nos termos da escritura de EmissSo;

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

sociedade empres5ria limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das

Sociedades por Ag6es;

(O na hip6tese de a Emissora ou a Holding tentarem ou praticarem qualquer ato

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

exequibilidade ou eficScia da Escritura de EmissSo e/ou dos Contratos de

Garantia;

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

reorganizag6es societdrias envolvendo a Emissora e/ou suas controladas;

(h) mudanga do controle acion5rio direto e/ou indireto da Emissora;

(i) n6o manutengSo da prefer6ncia absoluta do Debenturista com relagSo ao

recebimento de todo e qualquer recurso relacionado aos bens dados em

garantia nos termos dos Contratos de Garantia;

(j) descumprimento, pela Companhia e/ou pela Holding, de qualquer obrigagSo

n5o pecuniSria estabelecida na Escritura de EmissSo e/ou nos contratos de

Garantias;

(k) inadimplemento de quaisquer obrigag6es pecuni5rias da Emissora, em

instrumentos dos quais seja pafte como devedora ou garantidora;
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(l) vencimento antecipado (e/ou ocorrCncia de qualquer evento ou neo

cumprimento de qualquer obrigageo que possa ensejar a declarag5o de

vencimento antecipado) de qualquer di'vida da Emissora;

(m)protesto de tiltulos contra a Emissora;

(n)descumprimento de decisSo judicial transitada em julgado ou decisSo arbitral

definitiva, contra a Emissora;

(o)verificagSo de que quaisquer das declarag6es realizadas pela Emissora e/ou

pela Holding na Escritura de EmissSo e/ou nos contratos de Garantia,

conforme aplic6vel, s6o (i) falsas ou enganosas; ou (ii) materialmente

incorretas ou incompletas;

(p)caso a Emissora realize distribuigSo de dividendos, incluindo dividendos a

t[tulo de antecipag6o e/ou rendimentos sob forma de juros sobre capital

pr6prio, resgate ou amortizag5o de ag6es, redugSo de capital e/ou

empr6stimos, mttuos ou adiantamentos para os acionistas diretos da

Emissora em montante superior ao definido na Escritura de EmissSo;

(q)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 m0tuos a seus

acionistas em valores inferiores aos estipulados na Escritura de EmissSo;

(r) se a Emissora prestar garantias pessoais ou reais a quaisquer terceiros ou

qualquer parte relacionada (conforme venha a ser definida na Escritura de

EmissSo);

(s) se a Emissora conceder, direta ou indiretamente, empr6stimos ou

adiantamentos (i) a qualquer pessoa que n5o os acionistas diretos da

Emissora, em qualquer montante; ou (ii) para os acionistas diretos da

Emissora em montante superior a determinado valor a ser especificado na

Escritura de EmissSo, observados os limites a serem definidos na Escritura de

EmissSo;

(t) se for verificada a invalidade, ineficdcia, nulidade ou inexequibilidade de

quaisquer disposig6es relevantes da Escritura de EmissSo e/ou dos contratos

de Garantia;
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(u)alienagSo, cessSo, transferGncia dos bens objeto de Garantias Reais, ou

constituigSo, pela Emissora e/ou Holding, a qualquer tempo durante a

vigGncia da Escritura, de quaisquer 6nus sobre quaisquer dos bens objeto das

Garantias;

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

liminar ou concesseo de medida cautelar que afete a propriedade, posse, ou

livre disposigSo 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 diminuigSo do valor, n5o haja os reforgos de garantia, conforme

aplicdvel, no prazo e forma previstos nos contratos de Garantia;

(w) penhora, sequestro, confisco, desapropriagSo, 6nus, encargo, determinado

por autoridade judicial governamental, sobre os bens objeto das Garantias;

(x)transferGncia ou qualquer forma de cessSo ou promessa de cessSo a

terceiros, pela Emissora e/ou pela Holding das obrigag6es assumidas na

Escritura de EmissSo e/ou nos contratos de Garantia;

(y) decisSo judicial condenat6ria em face da Emissora, acerca da prStica de atos

de corrupg6o e/ou atos lesivos contra a administragSo p0blica, nacionais ou

estrangeiras, na forma da Lei no 12.846, de 10 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 aplic5veis,

do U.S. Foreign Corupt Practices Act of 1977e o UK Bribery Act 2010;

(z) n6o atendimento, pela Emissora, em qualquer momento durante a vig6ncia

das Deb6ntures, de determinados indices financeiros a serem definidos na

Escritura de EmissSo;

(aa) descumprimento do fluxo minimo mensal de recebilveis de titularidade

da Emissora que deverd transitar pela Conta Vinculada, a ser previsto no

contrato de CessSo Fiduci5ria;

(bb) pr5tica de quaisquer atos em desacordo com o estatuto social da

Emissora, ou em desacordo com a Escritura de EmissSo e/ou com os

contratos de Garantia, gu€ possam comprometer o pontual e integral
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cumprimento das obrigag6es assumidas na Escritura de EmissSo e/ou nos

contratos de Garantia; ou

(cc) se a Emissora incentivar, de qualquer forma, ou utilizar em suas

atividades m5o-de-obra infantil ou em condigSo an5loga i de escravo.

(uvi) Forma e Local de Pagamento: os pagamentos referentes is Deb6ntures 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 Deb€ntures 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;

(uvii) Demais Condig6es: todas as demais condig6es e regras especificas a

respeito da EmissSo deverSo ser tratadas detalhadamente na Escritura de EmissSo.

(II) Aprovaram a delegag5o de poderes i Diretoria da Companhia, a qual fica

autorizada a, direta ou indiretamente por meio de procuradores, adotar todas as

providOncias necess5rias i realizagSo da EmissSo, da Ofefta Restrita e outorga de

Garantias, inclusive, mas n5o se limitando, i (a) discussSo, negociagSo e definigSo dos

termos e condig6es da Emiss6o, da Oferta Restrita, das Deb6ntures e das Garantias,

observadas as deliberag6es aprovadas nesta data, incluindo mas n6o se limitando is
exceg6es, valores mlnimos e prazos de cura aplic5veis aos eventos de vencimento

antecipado das Deb6ntures; (b) contratagSo do Coordenador LirCer para a realizagSo da

Oferta Restrita e a celebragSo de Contrato de DistribuiESo; (c) contratagSo dos

Prestadores de Servigo e celebragSo dos respectivos contratos de prestaESo de seruigo,

conforme aplic5veis; e (d) negociagSo e celebragSo, pela Companhia, de todos os

demais documentos e eventuais aditamentos necessdrios no imbito da Emissio e das

Garantias, incluindo mas n6o se limitando i Escritura de EmissSo e contratos de

Garantias, al6m da prdtica de todos os atos necessdrios i efetivagSo da EmissSo, da

Oferta Restrita e da outorga e constituigSo das Garantias;

(III) Autorizaram a outorga de procuragSo irrevogSvel e irretratdvel pela Companhia ao

Agente Fiduci5rio, com poderes para a pr5tica de todos os atos necess5rios i
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constituigSo, manutengSo e exequibilidade das Garantias, com validade at6 o

cumprimento integral das obrigag6es decorrentes das Deb6ntures; e

(IV) Ratificaram todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia, direta ou

indiretamente por meio de procuradores, no 6mbito da EmissSo e da Oferta Restrita.

5. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos,

lavrando-se a presente ata que, ap6s lida, foi aprovada e assinada pelos presentes, com

o arquivamento, numeragSo sequencial e autenticagSo pela Mesa de todos os

documentos nela citados. Mesa: Diego Stark - Presidente; Gustavo Pereira de Freitas

Santos - Secret6rio. Acionistas: SCG IV Holding S.A., representada por seus Diretores

Sr. Diego Stark e Gustavo Pereira de Freitas Santos; Ricardo Vantini; Francisco Mesquita

Neto; Odair Benedito Leandro da Silva. Sum5rio: Por fim, foi aprovada a lavratura e

publicagSo da presente ata na forma de sum5rio, nos termos do artigo 130 da Lei das

Sociedades por Ag6es.

Certifico que a presente 6 c6pia fiel da ata lavrada em Livro Pr6prio.

,/.61f
/

Diego Stark

Presidente

Gustavo Pereira de Freitas Santos

Secretdrio

609.263/19-5 
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