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roprco locng6es oe calp6Es E EeurpAMENTos IARA rno0s;rnrAs s.A.
CilPJ/ME no 08.259 .544 I OOAL-BI

NrRE 35.300.469.062

ATA DA REUNTAo Do coNsELHo DE ADMrr{rsrRACAo
REALIZADA EM 12 DE I{OI'EMBRO DE 2019

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

T6pico Locag6es de Galp6es e Equipamentos para Ind0strias S.A. ('Comoanhia" ou "@'), frd

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

Conselho de AdministragSo da Companhia.

3. MESA: Preidente: Diego Stark; Secretdrio: Gustavo Pereira de Freitas Santos.

'4. ORDEM DO DIA: Fxaminar, discutir e deliberar sobre: (i) a constituigSo, pela Companhia, em

garantia das Obrigag6es GaranUdas (conforme definido abaixo), no 6mbito da 2a (Segunda) EmissSo de

' Debdnfures Simples, NEo Conversiveis em Ag5es, em Sdrie Unica, da Bpecie com GaranUa Real, a ser

realizada pela Companhia ('Deb€ntures" e "Emisgici respectivamente), para disffiibuigSo p0blica, com

e#orgos restritos, nos termos da InstrugSo da ComissSo de Valores Mobili6rios CCVM') no 476, de 16

de janeiro de 2009, conforme alterada ('InstrueSo CVM no 476" e "Oferta Resffiita", respectivamente),

nos termos da "Escritura Pafticular da 2a (Segunda) EmissSo de Deb6ntures Simples, Nio Conversfveis

em Ag6es, da Esp6cie com Crarantia Real, Em Sdrie Unica, Para DistribuiEso Prlblica, com Esforgos

Restritos, da T6pico Locag6es de Galp6es e Equipamentos para Indristrias S.A." a ser celebrada entre a

Emissora e o Agente Fiduci6rio (conforme abaixo definido) ('Escritura de EmissSo'), de cessSo fiduciSria

de recebiveis de Utularidade da Emissora decorrentes das aUvidades de locagSo de galp6es realizadas

pela Emissora, bem como de direitos sobre conta vinculada ('CessSo Fiduci6ria'); e (ai) a autorizaqSo i
diretoria para negociagSo dos demais termos e condig6es da CessSo Fiduci6ria, observado os termos

deliberados no Smbito do item (i) da Ordem do Dia, bem como a celebragSo e todos e quaisquer

documentos necessSrios para efetivagSo da CessSo Fiduci5ria e ratificagSo de todos e quaisquer atos jd

praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, para a constituig5o da CessSo

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

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

5.1. Aprovar a constituigSo, pela Companhia, da CessSo FiduciSria sobre (a) direitos creditorios de

titularidade da Companhia sobre conta vinculada, de movimentagSo restrita ('Conta Vinculada') e (b)

direitos credit6rios de titularidade da Companhia decorrentes das atividades de locagSo de galpdes

realizadas pela Emissora com clientes que representem, no minimo, um fluxo mensal de recursos

equivalente a R$5.000.000,00 (cinco milh6es de reais), os quais deverEo obrigatoriamente transitar pela

Conta Vinculada. A CessSo Fiducidria serd constitulda em garantia is obrigagSes, principais e acess6rias,
presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia em raz6o das

Deb€ntures, o que inclui, principalmente, mas n5o se limita, ao pagamento do Valor Nominal Unitdrio
(conforme abaixo definido), da RemuneragSo (conforme abaixo definido) e da totalidade das obrigag5es

acessorias, tais como, mas n5o se limitando, aos Encargos Morat6rios, muttas, indenizag6es, penalidades,

despesas, custas, tributos, honordrios arbitrados em juizo, comiss6es e demais encargos contrafuais e

legais previstos no imbito da EmissSo e Oferta Restrita, a qual conter6 as seguintes caracterfsticas e

condig6es principais e ser6o detalhadas e reguladas no 6mbito da Escritura da EmissSo:

Valor Total da EmissSo: o valor total da EmissSo serd de at6 R$120.000.000,00 (cento

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

Emiss5o');

(ii) Quantidade de Deb€ntures: serSo emitidas at6 120.000 (cento e vinte mil)
Deb€ntures;

(iii) Data de EmissSo: a data de emissSo das Deb6ntures ser6 o dia 12 de novembro de

2019 CData de EmissSo');

(iv) Valor Nominal Unitirio: O valor nominal unit5rio das Deb€ntures, na Data de EmissSo

(conforme definido abaixo), ser5 de R$1.000,00 (mil reais) ('Valor Nominal Unit5rioJ;

(v) DestinagSo de Recursos: os recursos obtidos pela Companhia por meio da

integralizagSo das Deb0ntures serSo destinados para (a) resgate antecipado facultativo
total da 1a emiss5o de deb€ntures simples, n5o conversiveis em agdes, da Emissora, em

montante equivalente a, aproximadamente, R$53.000.000,00 (cinquenta e tr€s milhdes ,

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

milh6es de reais); e (c) o saldo remanescente, caso existente, para reforgo de caixa da

Emissora, nos termos da Escritura de EmissSo;

(i)
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(vi) Prazo de Vig6ncia e Data de Vencimento: ressalvada a hipotese de liquidagSo

antecipada das Deb€ntures em razeo de resgate antecipado ou vencimento antecipado,

nos termos a serem previstos na Escritura de EmissSo, as Deb6ntures terao pctzo de

vig€ncia de 5 (cinco) anos contados da Data de EmissSo, vencendo-se, poftanto, em 12

de novembro de 2024 ('Data de Vencimento);

(vii) AhralizagSo Monet5ria e Remunerag5o das Deb€ntures: o Valor Nominal Unitdrio
das Deb6ntures neo ser6 atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unit6rio ou

saldo do Valor Nominal Unit6rio, conforme o caso, das Deb6ntures, incidirSo juros

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

taxas mdlias di5rias dos DI - Dep6sitos Interfinanceiros de um dia, over extra 9rUpo,
expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias uteis,

calculadas e divulgadas diariamente pela 83 S.A. - Brasil, Bolsa, BalcSo, no informativo
diSrio disponivel em sua p6gina na internet (httr://www.b3.com.br), acrescidas de uma

sobretaxa (spread) de,3,25o/o (trds inteiros e vinte e cinco por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias uteis ('RemuneragSo'), calculados de forma

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

de Integralizag6o (inclusive), a Data de Pagamento da RemuneragSo (conforme abaixo

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

Facultativa (conforme abaixo definido) imediatamente anterior (inclusive), o que tiver
ocorrido por 0ltimo, at6 a data do seu efetivo pagamento (exclusive), que deve ocorrer
ao final de cada perfodo de capitalizagSo das Deb6ntures. O cdlculo da RemuneragSo

obedecer6 i f6rmula prevista na Escritura de EmissSo;

(yiii) Encargos Morat6rios: sem prejuizo da remuneragSo das Deb€ntures, ocorrendo

impontualidade no pagamento pela Emissora de quaisquer obrigaE6es pecuni6rias

relativas is Deb6ntures, os d6bitos em atraso vencidos e n6o pagos pela Emissora, ficar5o
sujeitos, independentemente de aviso, notificagio ou interpelagSo judicialou extrajudicial:
(i) a multa convencional, irredutivel e nao compensat6ria, de2o/o (dois inteiros por cento);
e (ii) a juros moratorios de 1olo (um inteiro por cento) ao m6s, calculados pro rata tempois
desde a data da inadimpldncia at6 a data do efetivo pagamento ("Encarqos Morat6rios);

(ix) Pagamento da RemuneragSo: ressalvadas as hipoteses de amortizagao extraordin6ria
das Deb€ntures e de liquidagSo antecipada das Deb€ntures em razio de resgate

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

EmissSo, a RemuneraESo serd 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 iltimo na Data de Vencimento (cada data,

uma "Data de Paqamento da RemuneracSo);,qw 99 r qqgr r rLf rtv vg r\!r r rur rur glgv t. -\' <)
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(x) AmortizagSo Programada: ressalvadas as hip6teses de amoftizagSo extraordin6ria das

Deb€ntures e de liquidagSo antecipada das Deb€ntures em razeo de resgate antecipado

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

Nominal Unit5rio das Debdntures ser6 amortizado em parcelas semestrais e consecutivas,

a paftir 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 Amortizac5oJ:

Data de AmortizagSo Percenhral do
Valor Nominal

Unit5rio
l

I a ser amortizado

Percentual do
saldo do Valor

Nominal Unitirio
a ser amoftizado

12 de maio de 2021 5,0000o/o 5,0000o/o

12 de novembro de 2021 5,0000o/o 1 5,26320/o

12 de maio de 2022 5,00000/o 5,5556o/o

12 de novembro de 2022 10,00000/o LL,7647o/o

12 de maio de 2023 10,00000/o 13,33330/o

12 de novembro de 2023 20,00000/o 30,76920/o

12 de maio de 2024 20,0000o/o 44,4444o/o

'?,l.".J::'['#.':;:i- ' 2s,ooooozo 100,0000%

(xi) Resgate Antecipado Facultativo: a Companhia poder5, a seu exclusivo crit6rio, a
qualquer momento a partir do 12o m6s da Data de Emiss6o, independentemente de

aceitagSo dos Debenturistas, realizar o resgate antecipado da totalidade das Deb€ntures,

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

f'Resgate Antecipado Facultativo). O valor a ser pago aos Debenturistas no Smbito do

Resgate Antecipado Facultativo ser5 o Valor Nominal Unit6rio ou o saldo do Valor Nominal

Unit5rio, conforme o caso, das Deb€ntures, acrescido da RemuneragSo, calculada pro nta
tempois, desde a primeira Data de IntegralizagSo (inclusive) ou a Data de Pagamento da

RemuneragSo imediatamente anterior (inclusive) ou a Data da AmortizaESo ExtraordinSria

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 pr6mio flat incidente sobre o Valor Nominal

Unit5rio ou o saldo do Valor Nominal Unitirio, conforme o caso, de acordo com a data da

efetiva realizagSo do Resgate Antecipado Facultativo, sendo que o pr6mio mdximo devido

serd equivalente a 3% (tr€s por cento) do Valor Nominal Unit5rio ou o saldo do Valor

Nominal Unit5rio, conforme o caso;

\\
\,
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(xii) AmortizagSo Extraordiniria FacultaUva: a Companhia poder6, a seu exclusivo

crit6rio, a qualquer momento a partir do 12o m€s da Data de EmissSo, independentemente

de aceitagSo dos Debenturistas, amoftizar extraordinariamente o Valor Nominal UnitSrio,

ou o saldo do Valor Nominal Unit6rio das Deb6ntures, conforme o caso, limitado a 98o/o

(noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unit6rio das Deb€ntures, de acordo com os

termos e condigdes a serem previstos na Escritura de EmissSo ("AmortizacSo

Extraordin6ria Facultativa'). O valor a ser pago aos Debenturistas no 6mbito da

AmortizaESo Extraordin6ria serd equivalente ao percentual do Valor Nominal Unitdrio ou

do saldo do Valor Nominal Unit5rio a ser amortizado, conforme o caso, a ser amoftizado,
acrescido da Remunerag5o correspondente, calculada pro rata tempons, desde a primeira

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

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

imediatamente anterior (inclusive), o que tiver ocorrido por dltimo, ate a data da efetiva
AmortizagSo ExtraordinSria Facultativa (exclusive), e demais encargos eventualmente
devidos e n5o pagos, acrescido, ainda, de pr6mio flat incidente sobre o percentual do
Valor Nominal Unit6rio ou do saldo do Valor Nominal Unit5rio a ser amortizado, conforme
o caso, a ser amortizado das Deb€ntures, de acordo com a data da efetiva realizagdo da

AmortizaESo, sendo que o pr6mio m5ximo devido ser5 equivalente a 3olo (tr6s por cento);

(riii) GaranUas: em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento das

obrigaEdes assumidas no 6mbito das Debdntures, ser6 constituida, em car5ter inevogdvel
e irretratdvel, (i) a alienaESo fiduci5ria sobre a totalidade das ag6es emitidas e a serem

emitidas pela Emissora de titularidade da SCG IV Holding S.A. CHolding" e "Alienagio
Fiduci6ria de Ac6es", respectivamente), a ser celebrado pela Holding e pelo Agente

Fiducidrio, com a intervenidncia e anu€ncia da Emissora, sob condigSo suspensiva; e

(ii) a CessSo Fiduci6ria;

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

Deb6ntures serSo aquelas especificadas na Escritura de EmissSo.

5.2. Autorizar i diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar todos e quaisquer atos
necess6rios e/ou convenientes i realizaqSo da EmissSo e a constituiqSo da CessSo Fiduci6ria acima
deliberada

5.3. Ratificar de todos e quaisquer atos jd praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus
procuradores, para a constituiESo da CessSo FiduciSria acima deliberada.

\

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

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

conforme e assinada por todos os conselheiros presentes.

7. ASSINATURAS: Mesa: Diego Stark - Presidente; Gustavo Pereira de Freitas Santos - Secret5rio.

Membros do Conselho de AdministragSo: Raul Francisco Sotomayor Valenzuela, Ricardo VanUni,

Francisco Mesquista Neto, Sebastian Agustin Villa, Juan Jorge Eduardo Oxenford, Gustavo Pereira de

Freitas Santos e Diego Stark.

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