•

JUCESP PROTOCOLO
..• •.• ••• •• ... .•.. •.•.•• •• •• •
• .. • .. • •
•
••
0.806.904/14-8
• •• •
... ••
.. .
•
•• .
.••.. .•• ...•.• .•.•••••.•• .•••••.•• ••••••••• ....
.• I"11111/I////Illll/l/ll/ll/ll/llll/ll//llll/l/1! 11/i
0 •••

•

0 ••

0 0 0 0

0.

• •• 0

0

•••

lNSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA SEXTA EMISS-*0 DE DEBENTURES SIMPLES, NA.o

CONVERSfVEIS EM Ac;:6ES, DA ESPEciE QUIROGRAFARIA, EM SERlE lJNICA, PARA DISTRIBUit;:A.O
PUBLICA, DA CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANG0ERA-BANDI!i:RANTES S.A.

CELEBRADA ENTRE

CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA·BANDEIRANTES S.A.

como Emissora

e

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS
como Agente Fiduci,3rio, representando a comunh§o dos Debenturistas

•

DATA

26 DE AGOSTO DE 2014
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA SEXTA EMISSA.O DE DEBENTURES SIMPLES, NA.o
CONVERSiVEIS EM Ac;6ES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, EM SERIE lJNICA, PARA DISTRIBUic;A.o

PUBLICA, DA CONCESSION.i.RIA DO SISTEMA ANHANGOERA-BANDEIRANTES ~S.A.

Sao partes neste "Instrumento Particular de Escritura da Sexta Emissao de Debentures
Simples, N.3o Conversiveis em Ac;Oes, da Especie QuirograFaria, em serie Unica, para
Distribuic;.3o PUblica, da Con cessio nil ria do Sistema AnhangUera-Bandeirantes S.A."
("Escritura de Emissao"):
I. como emissora
("Debentures"):

e ofertante das debentures objeto desta Escritura de Emissao

sociedade par ac;Oes, com
registro de companhia aberta perante a CVM - Comissao de Valores Mobiliilrios {"CVM"), e
sede na Cidade de Jundiaf, Estado de Sao Paulo, na Avenida Professora Maria do Carma
Guimaraes Pellegrini, n° 200, Bairro do Retiro, inscrita no Cadastre Nacional da Pessoa
Jurfdica do MinistE!rio da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o no 02.451.848/0001-62, com seus atos
constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de sao Paulo ("JUCESP") sob
o NIRE 35.300.154461, neste ato representada nos termos de seu estatuto social
("Companhia" e/ou "Emissora"); e
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANG0ERA-BANDEIRANTES S.A.,

II. como agente fiduciilrio, nomeado nesta Escritura de Emissao, representando a
comunhao dos titulares das Debentures ("Debenturistas"):
PENTiGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, sociedade anon1ma,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das AmE!ricas,
no 4.200, bloco 08, ala B, salas 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.343.682/000138, neste ato representada nos termos de seu estatuto social ("Aqente Fiduciilrio");

•

que resolvem celebrar esta Escritura de Emissao, de acordo com as seguintes termos e
condic;Oes:
1.

AUIORIZACA.O

e

1.1
Esta Escritura de Emissao
firmada com base nas deliberac;Oes da Assembleia
Geral Extraordinilria da Companhia realizada em 26 de agosto de 2014 ("AGE"), conforme
proposta do Conselho de Administrac;ao da Emissora formalizada em reuniao realizada em
26 de agosto de 2014 ("RCA"), nos termos do seu estatuto social. De acordo com a AGE
foram aprovados (1) a Emissao (conforme definida abaixo) e seus termos e condic;Oes, nos
termos do artigo 59 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei
das Sociedades par Ac6es") e {2) a Oferta (conforme definida abaixo) e seus termos e
condic;Oes, nos termos da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada
(''Lei 6.385"), Instruc;ao CVM 400 (conforme definida abaixo) e demais disposic;Oes legais e
regulamentares aplicilveis.
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REOUISITOS

2.1
A 5a emiss§o de Debentures simples, nao conversiveis em ac;Oes, da espE!cie
quirografilria, ou seja, sem garantia e sem preferencia, em sE!rie lmica, para distribui<;§o
pUblica pela Emissora (''EmissCio") e a Oferta (conforme abaixo definida) serao realizadas
com observ.3ncia aos seguintes requisites:
Arquivamento e Publicar;§o das Atas dos Atos Societarios. Nos termos do artigo
62, incise I, do artigo 142, parilgrafo primeiro, e artigo 289 da Lei das Sociedades par
Ac;Oes, as atas da AGE e RCA da Companhia serao arquivadas na Junta Comercial do Estado
de sao Paulo ("JUCESP"), e publicadas no Di.3rio Oficial do Estado de sao Paulo ("DOESP") e
no Jornal de Jundiaf. Os atos societilrios que eventualmente venham a ser praticados ap6s o
arquivamento desta Escritura de Emissao tambE!m serao arquivados na JUCESP e publicados
pela Emissora no DOESP e no Jornal de Jundiaf, conforme legislar;ao em vigor.
I.

II.
Inscrif;§o e Registro desta Escritura de Emiss§o. Nos termos do artigo 62, incise II
e parilgrafo 30, da Lei das Sociedades par Ac;Oes, esta Escritura de Emissao e seus
aditamentos serao inscritos na JUCESP. Esta Escritura de Emissao seril objeto de
aditamento para refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo
definido), de modo a especificar a taxa de remunerac;ao final aplicilvel as Debentures
("Aditamento"),
III.
Distribuir;§o Primaria. As Debentures serao registradas para distribuic;.3o no
mercado primilrio par meio do (i) MDA - MOdulo de Distribuir;.3o de Ativos ("MDA"),
administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP"), sendo
a distribuir;.3o das Debentures liquidada financeiramente par meio da CETIP; e/ou (ii) DDA Sistema de Distribuic;.3o de Ativos ("DDA") administrado e operacionalizado pela
BM&FBOVESPA S.A. - Balsa de Valores, Mercadorias e Futures (''BM&FBOVESPA"), sendo a
liquidac;ao financeira das Debentures realizadas par meio da BM&FBOVESPA.
IV.
Registro para Negociar;ao e CustOdia EletrOnica. As Debentures serao registradas
para negociac;ao no mercado secundilrio e para custOdia eletr6nica por meio do (i) CETIP 21
- Titulos e Valores Mobilii3rios ("CETIP 21"), administrado e operacionalizado pela CETIP,
sendo as negociac;Oes liquidadas financeiramente e as Debentures custodiadas
eletronicamente na CETIP; ejou (ii) PUMA Trading System Plataforma Unificada de Multi
Ativos da BM&FBOVESPA ("PUMA"), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA,
sendo as negociac;Oes liquidadas financeiramente e as Debentures custodiadas
eletronicamente na BM&FBOVESPA.
v.
Registro pela CVM. As Debentures serao objeto de oferta pUblica de distribuic;ao
("Oferta"), que devera ser registrada na CVM na forma da Lei 6.385, da Lei das Sociedades
por Ac;Oes, bern como de acordo com a Instruc;ao CVM no 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada ("lnstrucao CVM 400") e demais disposic;6es legais e regulamentares
aplici3veis, observado o procedimento simplificado para registro de ofertas pUblicas de
distribuh;.3o de valores mobilii3rios previsto na Instruc;ao CVM no 471, de 08 de agosto de
2008, e o convenio celebrado para esse fim em 20 de agosto de 2008 e aditado em 25 de
3
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janeiro de 2010 e 08 de maio de 2012, entre a CVM e a A[)JBIMA- Associac:;ao Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (''ANBIMA" e "Convenio CVM-ANBIMA",
respectivamente).

..

VI.
Analise Pr€via pe/a ANBIMA. A Oferta seril objeto de anillise prE§via pela ANBIMA,
no ambito do C6digo ANBIMA de Regula<;§o e Melhores Prilticas para as Atividades
Conveniadas ("C6digo ANBIMA") e do Conv€mio CVM-ANBIMA.
VII.
Portaria do Minist€rio dos Transportes. A Emiss§o das Debentures seril realizada
nos termos da Lei n° 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada ("Lei
12.431/2011"), e do Decreta no 7.603, de 9 de novembro de 2011, sendo que os Projetos
de Investimento (conforme a baixo definido) deverao ser dassificados como prioritarios pelo
Ministerio dos Transportes ("Portaria Ministerio dos Transportes").
3.

0BJETO SOCIAL DA COMPANHIA

3.1.
A Companhia tem por objeto exclusive realizar, sob o regime de concessao, a
explora<;ao do Sistema Rodoviario Anhangl.iera-Bandeirantes ("Concessao"), compreendendo
a execu<;ao, gestao e fiscaliza<;ao dos servi<;os delegados, incluindo servi<;os operacionais, de
conserva<;ao e de amplia<;.3o do sistema, constru<;ao do prolongamento da Rodovia dos
Bandeirantes, servi<;os complementares, bem como os de apoio aos servi<;os
complementares e nao delegados, e atos correlates necessaries ao cumprimento do objeto,
nos termos do Contrato de Concessao celebrado com o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de sao Paulo - DER/SP em decorrencia da Concorrencia Internacional
no 007/CIC/97, relativa ao denominado Lote 1 ("Contrato de Concess§o").
4.

~

DESTINACA.O DOS RECURSOS

4.1
Os recursos liquidos obtidos par meio da Emissao das Debentures serao destinados
para reembolso de gastos, despesas e/ou dfvidas relacionadas a projetos de investimentos,
nos termos dos Prospectos (conforme abaixo definido) ("Projetos de Investimento").
4.2.1. Os Projetos de Investimento deverao ser considerados como prioritarios pelo
Ministerio dos Transportes, conforme portaria a ser emitida pelo Ministerio dos Transportes,
para fins do disposto na Lei 12.431/2011.
4.2.2. A implementa<;ao dos Projetos de Investimento ja esta em curso, encontrando-se em
fase de projeto e obras, sendo que seu encerramento e estimado para 2016.
5.

CARACTERfSTICAS DA 0FERTA

Colocar;ao e Procedimento de Distribuir;ao. A Oferta sera realizada nos termos da
CVM 400, sob o regime de garantia firme de coloca~;;ao e liquida~;;ao para a
totalidade das Debentures, no valor de R$500.000.000,00 (quinhentos milh5es de reais),
com a intermedia<;.3o do Banco Bradesco BBI S.A.("BBI" ou "Coordenador Lfder") e do BBBanco de Investimento S.A (''Coordenador'' e, quando em conjunto com o Coordenador
5.1

Instru~;;ao
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Lfder "Coordenadores") nos termos do "Instrumento Particular de Contrato de Coordenar;ao,
Colocar;ao e Distribuir;.3o de Debentures, N§o Conversiveis em A<;Oes, em serie Unica, da
Especie Quirograftkia, da Sexta Emissao da Concessionilria do Sistema AnhangOeraBandeirantes S.A." a ser celebrado entre a Companhia e as Coordenadores ("Contrato de
Distribuh;§o").
5.1.1. As Debentures Suplementares e as Debentures Adicionais (conforme abaixo
definidas) que venham eventualmente a ser emitidas serao objeto de distribuic;§o pelos
Coordenadores sob o regime de melhores esfon;os de colocar;ao.

Coleta de Intem;Oes de Investimento. Sera adotado o procedimento de coleta de

5.2

inten~Oes de investimento dos potenciais investidores, nos termos do artigo 23, pariigrafo

10 e do artigo 44, ambos da Instru~ao CVM 400, a ser organizado pelos Coordenadores,
para a defini~8o em conjunto com a Companhia dos Juras Remunerat6rios das Debentures
(conforme definido na Cliiusula 6.12.2 abaixo), observadas as disposir;Oes constantes no
Contrato de Distribuir;ao ("Procedimento de Bookbuildinq").
5.2.1. 0 resultado do Procedimento de Bookbuilding sera ratificado por meio do Aditamento
e serii divulgado, nos termos do artigo 23, pariigrafo 2°, da Instru~ao CVM 400.
5.3
Prazo de Subscrir;ao. Observado o disposto na cliiusula 5.4 abaixo, as Debentures
serao subscritas a partir da divulgar;ao do AnUncio de Inicio ate a Data de Subscrir;ao e
Integralizar;ao Cconforme abaixo defjnjdo) , de acordo com cronograma indicativa previsto
nos Prospectos (conforme definido abaixo), observado o prazo regulamentar de 6 (seis)
meses contados da data de divulgar;ao do AnUncio de Infcio, conforme artigo 18 da
Instrur;ao CVM 400 e a possibilidade de alterar;ao do cronograma da Emissao de acordo com
o artigo 25 da Instrur;ao CVM 400.
5.4
Forma e Prer;o de Subscrir;ao e de Integralizar;ao. A integraliza~ao das Debentures
sera vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrir;ao, pelo Valor Nominal Unitiirio
acrescido da Remunera~ao das Debentures, calculada pro rata temporis, desde a Primeira
Data de Subscri~ao e Integralizar;ao (conforme abaixo definido) ate a data da efetiva
subscrir;ao e integralizar;ao, por meio do MDA e DDA, conforme o caso, de acordo com as
CETIP ou
BM&FBOVESPA, conforme o caso ("Data de
normas de liquidar;ao apliciiveis
Subscricao e Inteqralizac8o"). A Data de Subscrir;ao e Integralizar;ao deverii, em qualquer
hip6tese, coincidir com a Primeira Data de Subscrir;8o e Integralizar;ao ou, no milximo, com
o Dia Util imediatamente seguinte Primeira Data de Subscrir;8o e Integralizar;ao, sob pena
de ser aplicado mutatis mutandis as disposir;6es da Cliiusula XVIII do Contrato de
Distribui~ao aos Coordenadores.

a

a

a

a

Para fins do disposto nesta Escritura, entende-se por "Primeira Data de Subscrir;8o
5.5
e Integralizar;8o" a data em que ocorrer a primeira integralizar;ao e subscrir;8o das
Debentures.
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6.

CARACTERfSTICAS DA EMISSA.O E DAS DEBENTURES

6.1
NUmero da Emissao. As Debentures representam a 6a~·(sexta) emissao de
Debentures da Companhia.
6.2
Valor da Emissao. 0 valor da Emissao sera de R$500.000.000,00 (quinhentos
milhOes de reais), na Data de Emissao (conforme abaixo definido), sem considerar op~ao de
late de Debentures Adicionais e late de Debentures Suplementares, conforme abaixo
definidos ("Valor Total da Emiss§o").
6.3
Quantidade. Serao emitidas 500.000 (quinhentas mil) Debentures, sem considerar
as Debentures Suplementares e as Debentures Adicionais (conforme definidas abaixo).
6.3.1. Nos termos do artigo 24 da Instrw;ao CVM 400, a quantidade de Debentures
inicialmente ofertada (sem considerar as Debentures Adicionais, conforme abaixo definido)
podera ser acrescida em ate 15% (quinze por cento), ou seja, em ate 75.000 (setenta e
cinco mil) Debentures nas mesmas condic;Oes das Debentures inicialmente ofertadas
("Debentures Suolementares"), destinadas a atender a um excesso de demanda que
eventualmente seja constatado no decorrer da Oferta, conforme opc;ao outorgada pela
Emissora aos Coordenadores no Contrato de Distribuic;§o, que somente podera ser exercida
pelos Coordenadores em comum acordo com a Emissora ate a data de conclusao do
Procedimento de Bookbuilding.
6.3.2. Nos termos do parilgrafo 2° do artigo 14 da Instru~ao CVM 400, a quantidade de
Debentures inicialmente ofertada (sem considerar as Debentures Suplementares) podera
ser acrescida em ate 20% (vinte par cento), ou seja, em ate 100.000 (cem mil) Debentures
nas mesmas condic;Oes das Debentures inicialmente ofertadas ("Debentures Adicionais"),
que somente poder§o ser emitidas pela Emissora em comum acordo com os Coordenadores
ate a data de conclus§o do Procedimento de Bookbuilding.

•

6.3.3. Caso as Debentures Adicionais e/ou as Debentures Suplementares sejam emitidas,
conforme disposto acima, os Coordenadores far§o a distribuic;ao das Debentures Adicionais
e/ou das Debentures Suplementares sob regime de melhores esfor~os de coloca~ao.
6.4
Valor Nominal Unitario. As Debentures terao valor nominal unitilrio de R$ 1.000,00
(mil rea is), na Data de Emissao (conforme a baixo definido) ("Valor Nominal Unit.3rio").
6.5

series. A Emiss§o ser.3 realizada em sE!rie (mica.

6.6
Forma e Comprovar;ao de Titularidade. As Debentures serao emitidas sob a forma
nominativa, escritural, sem emissao de certificados ou cautelas, sendo que, para todos os
fins de direito, a titularidade das Debentures sera comprovada pelo extrato de conta de
depOsito emitido pelo Escriturador Mandat.3rio (conforme definido na Clilusula 6.7 abaixo),
e, adicionalmente, sera expedido pela CETIP ejou pela BM&FBOVESPA extrato em nome do
Oebenturista, que servira de comprovante de titularidade de tais Debentures, conforme as
Debentures estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA.
6
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6.7
Escriturador MandatJrio e Banco Liquidante da Emissao. A instituic;§o prestadora de
servic;os de escriturac;ao das Debentures
a ItaU Corretora de VafOres S.A., instituic;§o
financeira com sede na Cidade de S§o Paulo, Estado de S§o Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, no 3400, 100 andar, inscrita no CNPJ/MF sob o no 61.194.353/0001-64
(''Escrjturador Mandatskio"). A instituic;§o prestadora dos servic;os de banco liquidante das
Debentures €: o ItaU Unibanco S.A., instituic;§o financeira com sede na Cidade de S§o Paulo,
Estado de S§o Paulo, na Prac;a Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 -Torre Olavo SetUbal,
inscrito no CNPJ/MF sob n° 60.701.190/0001-04 ("Banco Liguidante da Emiss.3o").

e

6.8
Conversibilidade e Permutabifidade. As Debentures serao simples, nao conversfveis
em a~Oes de emissao da Companhia e nem permutilveis em a~Oes de outra empresa.

6. 9

Especie. As Debentures serao da esp€cie quirografilria, nos termos do artigo 58,
caput, da Lei das Sociedades por A~Oes, nao contando com garantia real ou fidejuss6ria, ou
qualquer segrega~ao de bens da Emissora em particular para garantir os Debenturistas em
caso de necessidade de execu~ao judicial ou extrajudicial das obriga~Oes da Emissora
decorrentes das Debentures e desta Escritura de Emiss.3o, e n.3o conferindo qualquer
privil€gio especial ou geral aos Debenturistas, ou seja, sem qualquer preferencia.

6.10

Data de Emissao. Para todos os efeitos legais, a data de emiss.3o das Debentures
sera 15 de outubro de 2014 ("Data de Emiss.3o").

6.11

Prazo e Data de Vencimento. Observado o disposto nesta Escritura de Emiss.3o, o
prazo de vencimento das Debentures sera de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emiss.3o,
vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de 2019 (''Data de Vencimento"), ressalvadas as
hip6teses de vencimento antecipado das Debentures e Oferta de Resgate Antecipado, nos
termos desta Escritura de Emissao, observando-se o disposto no artigo 10, §10, inciso I, e
artigo 20, §1o, ambos da Lei 12.431/2011.

6.12

Remunerar;§o: As Debentures serao remuneradas de acordo com o disposto a

seguir.

6.12.1. Atualizar;do Monetaria: 0 Valor Nominal Unitilrio das Debentures sera atualizado
monetariamente pela varia~ao acumulada do indice Nacional de Pre~os ao
Consumidor Amplo ("IPCA"), apurado e divulgado pelo Institute Brasileiro de
Geografia e Estatfstica (''IBGE"), a partir da Primeira Data de Subscri~.3o e
Integraliza~ao, calculada de forma pro rata temporis por Dias Uteis decorridos ate a
integral liquida~ao das Debentures, de acordo com a seguinte fOrmula, sendo o
produto da atualiza~ao incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitilrio das
Debentures ("Atualizadio Monetilria das Debentures"):

VNa = VNex C
On de:
VNa =Valor Nominal Unitario atualizado das Debentures, calculado com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento;
7
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VNe =Valor Nominal Unitilrio das Debentures informado/calculado com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento;
C=
fator acumulado das variac;Oes mensais do IPCA, Calculado com 8 ( oito)
casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

Onde:
n =

nUmero total de indices considerados na Atualizac;ao Moneti3ria das
Debentures, sendo "n" urn nUmero inteiro;
valor do nUmero-fndice do IPCA do mes anterior ao mes de

atualizac;ao, caso a atualizac;ao seja em data anterior ou na prOpria
data de anivers.3:rio das Debentures. Ap6s a data de aniversilrio, valor
do nUmero-indice do IPCA domes de atualizac;§o;
NIH =valor do nUmero-fndice do IPCA domes anterior ao mes "k";
dup
nUmero de Dias Uteis entre a Primeira Data de Subscrit:;.3o e
Integralizat:;.3o au a Ultima data de aniversclrio das Debentures e a data
de ccllculo, limitado ao nUmero total de Dias Uteis de vigE!ncia do
nUmero-fndice do IPCA sendo "dup" um nUmero inteiro;
dut
nUmero de Dias Uteis contidos entre a Ultima e prOxima data de
aniversilrio das Debentures, conforme o caso, sendo "dut" um nUmero
inteiro.

=

=

G.l .1.~) Ob:::::::·~
2

resultantes da expressao:

(~I,

(ii)

(iii)
(iv)

f

sao considerados com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamehtot
0 produt6rio e executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se,
em seguida, as mais remotos. Os resultados intermediilrios sao calculados
com 16 casas decimais, sem arredondamento.
0 nUmero-fndice do IPCA devera ser utilizado considerando-se idE!ntico
nUmero de casas decimais daquele divulgado pelo IBGE.
A aplicat:;.3o do IPCA incidiril no menor perfodo permitido pela legislat:;ao em
vigor, sem a necessidade de ajuste Escritura de Emissao au qualquer outra
formalidade.
Considera-se como "data de aniversclrio" todo dia 15 (quinze) de cada mes, e
caso referida data nao seja Dia Util, o primeiro Dia Util subsequente.
Considera-se como mes de atualizat:;.3o, o periodo mensal compreendido entre
duas datas de aniversilrios consecutivas.
1

a

(v)

6.12.1.2. No caso de indisponibilidade temporclria do IPCA, sera utilizado, em sua
substituit:;.3o, o Ultimo IPCA divufgado oficialmente ate a data do cillculo relative ao
mes imediatamente anterior, calculado pro rata temporis por Dias Uteis, nao
cabendo, porem, quando da divulgat:;.3o do IPCA devido, quaisquer compensat:;Oes
8
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financeiras, multas ou penalidades, tanto par parte da Emissora quanta pelos
Debenturistas.

..

6.12.1.3. Na ausencia de apurac;ao e/ou divulgac;ao do IPCA par 2 meses consecutivos,
contados da data esperada para apurac:;ao e/ou divulgac;ao ("Periodo de Ausencia do
IPCA") au, ainda, na hip6tese de extinc;ao au inaplicabilidade par disposic;ao legal au
determinac;ao judicial do IPCA, sera utilizado o novo parametro legalmente
estabelecido em substitui1;.3o ao IPCA.
6.12.1.4. Caso, (i) na hip6tese de extinc;ao au inaplicabilidade par disposic;.3o legal ou
determinac;ao judicial do IPCA, ou, (ii) ap6s o transcurso do Periodo de Ausencia do
IPCA, na hip6tese de ausencia de apura~ao ejou divulgat;.3o do IPCA, nao seja
legalmente estabelecido novo parametro em substituit;.3o ao IPCA, sera utilizado a
mesmo fndice que vier a ser utilizado pelo Banco Central do Brasil para o
acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de metas de inflat;.3o para
o balizamento da polftica monetaria no Brasil ("Taxa Substitutiva"). At€ a
divulga~ao da Taxa Substitutiva, sera utilizada, para o calculo do valor de quaisquer
obrigat;Oes pecuniarias previstas nesta Escritura de Emiss.3o relativas as
Debentures, a Ultimo nUmero-fndice do IPCA divulgado oficialmente, nao cabendo,
porem, quando da divulga<;§o da Taxa Substitutiva quaisquer compensa<;Oes
financeiras, multas au penalidades, tanto par parte da Emissora quanta pelos
Debenturistas.
6.12.1.5. Caso o IPCA venha a ser divulgado antes da divulga<;.3o da Taxa Substitutiva,
referida Taxa Substitutiva n.3o sera mais utilizada, e a IPCA, a partir da data de sua
divulga<;ao, voltara a ser utilizado para a calculo da Atualiza<;ao Monetaria das
Debentures.
6.12.2. Juros remunerat6rios das Debentures. Sabre o Valor Nominal Unitiirio das
Debentures, devidamente atualizado de acordo com a Cliiusula 6.12.1 acima,
incidir§o juros prefixados, correspondentes a um percentual, a ser definido no
Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a 0,15% (quinze
taxa interna de retorno da Nota do
centesimos par cento) ao ana, somado
Tesouro Nacional, com vencimento em 2018 ("NTN-B18"), que devera ser apurada
conforme mE!dia aritmE!tica entre as cota<;Oes divulgadas pela ANBIMA para o 30
(terceiro), o 4° (quarto) e so (quinto) Dia Util (conforme abaixo definido)
imediatamente anteriores
data de realiza<;§o do Procedimento de Bookbuilding,
base 252 (duzentos e cinquenta e dais) Dias Uteis, calculados de forma exponencial
e cumulativa pro rata temporis par Dias Uteis decorridos, desde a Primeira Data de
Subscrit;.3o e Integraliza<;§o ou da Ultima Data de Pagamento da Remunera<;§o das
Debentures (conforme abaixo definido), conforme o caso ("Juras Remunerat6rios
das Debentures" e, em conjunto com a Atualiza<;§o Monetiiria das Debentures, a
"Remuneracao das Debentures'').

a

a

6.12.2.1. A taxa final a ser utilizada para fins de ciilculo dos Juras Remunerat6rios das
Debentures, uma vez definida em conformidade com o Procedimento de
9
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Bookbuilding, sera ratificada por meio do Aditamento, que devera ser arquivado na
JUCESP, sem necessidade de nova aprovac;:ao societ.3ria pela Emissora ou de
realizac;:ao de Assembleia Geral dos Debenturistas, nos termoS"da AGE.
6.12.2.2.0 ccllculo da Remunerac;:ao das Debentures obedecer.3 .3 seguinte fOrmula:
J = {VNa x [FatorJuros-1]}
Onde:
J = valor dos Juras Remunerat6rios das Debentures calculado com 8 (oito)
casas decimals sem arredondamento.
VNa = Valor Nominal Unitilrio atualizado das Debentures informado/calculado
com 8 (oito) casas decimals, sem arredondamento;
FatorJuros = fator de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimals, com
arredondamento, de acordo com a seguinte fOrmula:

on de:
taxa

DP

=

taxa de juros fixa das Debentures, a ser apurada no Procedimento
de Bookbuilding, observado o teto previsto na Cl.3usula 6.12.2
acima, informada com 4 (quatro) casas decimals;
nUmero de dias Uteis entre a Primeira Data de Subscric;:ao e
Integralizac;ao ou a Data de Pagamento da Remunerac;ao das
Debentures (conforme abaixo definido) imediatamente anterior,
conforme o caso, e a data atual, sendo "DP" um nUmero inteiro;

Amortiza~ao do Valor Nominal. Sem prejuizo das disposit;Oes aplicilveis aos
6.13
pagamentos em decorrencia da Oferta de Resgate Antecipado (conforme abaixo definido),
ou de vencimento antecipado das obrigac;Oes decorrentes das Debentures, o Valor Nominal
Unitilrio atualizado das Debentures sera amortizado na Data de Vencimento das
Debentures, ou seja, em 15 de outubro de 2019 ("Data de Amortizacao").

6.14
Pagamento dos Juros Remunerat6rios. Sem prejuizo das disposic;:Oes aplic.3veis aos
pagamentos em decorrencia da Oferta de Resgate Antecipado (conforme abaixo definido),
Aquisic;:ao Facultativa (conforme abaixo definido), ou de vencimento antecipado, nos termos
previstos nesta Escritura de Emissao, o pagamento dos Juras Remunerat6rios das Debentures
sera realizado semestralmente, sendo o primeiro pagamento em 15 de abril de 2015 e o Ultimo
na Data de Vencimento das Debentures, conforme indicado na tabela abaixo, sendo cada uma,
uma "Data de Paqamento da Remuoeracao das Debentures":

10
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Datas de Pagamento da Remunera~ao
15 de abril de 2015
15 de outubro de 2015
15 de abril de 2016
15 de outubro de 2016
15 de abril de 2017
15 de outubro de 2017
15 de abril de 2018
15 de outubro de 2018
15 de abril de 2019
15 de outubro de 2019
6.14.1.

6.15

a

Far§o jus
Remunera~;§o das Debentures aqueles que sejam titulares de
Debentures no Dia Util imediatamente anterior a cada Data de Pagamento da
Remunerac;ao das Debentures.
Repactuar;ao Programada. N§o haven!! repactuac;ao programada.

6.16
Resgate Antecipado Facultativo das Debentures e Amortizar;ao Facultativa: As
Debentures nao poderao ser resgatadas ou amortizadas de maneira facultativa e
antecipadamente pela Emissora. Entende-se par Resgate Antecipado Facultative e
Amortizac;ao Facultativa a opc;ao da Emissora de resgatar ejou amortizar as Debentures, a
seu exclusive criteria, de forma compuls6ria, au seja, sem possibilidade de manifesta~;ao
dos Debenturistas.
6.17

Oferta de Resgate Antecipado

6.17.1. Desde que permitido pela Lei 12.431/2011 enos termos a serem regulamentados
pelo Conselho Monetario Nacional, a Emissora podera, a seu exclusive criteria,
realizar oferta de resgate antecipado, total au parcial, das Debentures, enderec;ada
a todos as Oebenturistas, sendo assegurado a todos as Debenturistas igualdade
para aceitar as condic;Oes de resgate das Debentures par eles detidas ("Oferta de
Resgate Antecipado" e "Resgate Antecipado", respectivamente). 0 Resgate
Antecipado sera operacionalizada da seguinte forma:
(i)

a Emissora realizara a Oferta de Resgate Antecipado par meio de publicac;ao de
anUncio a ser amplamente divulgado nos termos da Clausula 6.26 desta Escritura
de Emissao ("Edital de Oferta de Resqate Antecipado"), que devera descrever os
termos e condic;Oes do Resgate Antecipado, incluindo: (a) se a Oferta de Resgate
Antecipado sera total ou parcial; (b) que, no case de resgate parcial, a quantidade
de Debentures, indicadas pelos Debenturistas que aderirem a Oferta de Resgate
Antecipado, seja superior a quantidade de Debentures que a Emissora pretende
resgatar, o procedimento para o resgate parcial das Debentures sera realizado
mediante sorteio, a ser coordenado pelo Agente Fiduciario, observado o item {ii)
abaixo; (c) o valor do premia de resgate, case exista; (d) a data efetiva para o
11
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resgate das Debentures ("Data do Resgate") e de pagamento aos Debenturistas;
(e) a forma eo prazo de manifestac;ao dos Debenturistas que aceitarem a Oferta de
Resgate Antecipado; (f) menc;ao do valor a ser pago aos Defienturistas a titulo de
Resgate Antecipado, nos termos da Clilusula 6.17.1.2 abaixo; e (g) demais
informac;6es necessilrias;
(ii)

ap6s a publicac;ao dos termos da Oferta de Resgate Antecipado, os Debenturistas
que optarem pela adesao
referida oferta terao que se manifestar no prazo
disposto no Edital de Oferta de Resgate Antecipado, junto
Emissora, com c6pia
para a Agente Fiduciilrio, conforme a caso. Ao final deste prazo, a Emissora tera 7
(sete) Dias Uteis para proceder
liquidac;ao da Oferta de Resgate Antecipado,
sendo certo que todas as Debentures objeto do Resgate Antecipado serao
resgatadas em uma Unica data, qual seja, na Data do Resgate;

a

a

a

(iii)

no caso de resgate parcial das Debentures, o Agente Fiduciilrio deveril comunicar
as Debenturistas sabre a resultado do sorteio com, no minima, 2 (dais) dias de
antecedencia da efetiva Data do Resgate;

(iv)

para as Debentures custodiadas na CETIP, o Resgate Antecipado deveril ser
realizado conforme procedimentos adotados pela CETIP, sendo que todas as etapas
desse processo, tais como qualificac;ao, sorteio e apurac;ao, serao realizadas fora do
ambito da CETIP. Caso ocorra Resgate Antecipado das Debentures custodiadas na
BM&FBOVESPA, o Resgate Antecipado seguiril os procedimentos adotados pela
BM&BOVESPA; e

(v)

a Emissora podera condicionar a Oferta de Resgate Antecipado
aceitac;ao desta
par um nUmero minima de Debentures, a ser par ela definido quando da realizac;ao
da Oferta de Resgate Antecipado, sendo que este nUmero devera ser divulgado no
Edital de Oferta de Resgate Antecipado.

a

6.17, 1. 2. 0 valor do Resgate Antecipado devido pel a Emissora sera equivalente ao Valor
Nominal Unitilrio das Debentures, acrescido (i) da Remunerac;ao das Debentures,
devida e nao paga ate a Data do Resgate, calculada pro rata temporis desde a
Primeira Data de Subscric;ao e Integralizac;ao au da Ultima data de Pagamento da
Remunerac;ao das Debentures, conforme o caso, ate a data do efetivo resgate, e
demais encargos devidos e nao pagos at€ a Data do Resgate, e (ii) de eventual
premia de resgate a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusive crit€rio da
Emissora, a qual nao poderil ser negativo, conforme fOrmula abaixo:
PUresgate = PUdeb€mture

+ (Premia* PUdebenture)

onde:
PUresgate =Valor Unitilrio do Resgate Antecipado.
PUdebenture = Valor Nominal Unitilrio das Debentures, acrescido da Remunerac;ao
das Debentures calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de
Subscric;ao e Integralizac;ao ou da Ultima data de Pagamento da
12
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Remunerat;ao das Debentures, conforme o caso, ate a Data do Resgate, e
demais encargos devidos e nao pagos ate a Data do Resgate.
PrE!mio = percentual (flat) a ser divulgado no Editat d€. Oferta do Resgate
Antecipado, se o caso.
6.17.1.3.
0 pagamento do valor a ser resgatado devera ser realizado pela Emissora na
Data do Resgate, par meio dos procedimentos adotados pela CETIP para as
Debentures custodiadas na CETIP e/ou aqueles adotados pela BM&FBOVESPA para
as Debentures custodiadas pela BM&FBOVESPA, ou mediante depOsito nas contas
correntes indicadas pelos Debenturistas, a ser realizada pelo Escriturador
Mandatilrio para aquelas Debentures que nao estejam custodiadas na CETIP e/ou
na BM&FBOVESPA, sendo certo que todas as Debentures objeto de resgate ser§o
liquidadas em uma Lmica data. As Debentures objeto de Resgate Antecipado
dever§o ser canceladas pela Emissora, observada a regulamenta<;§o em vigor.

Aquisi<;Jo Facultativa: Desde que n§o contrarie a regulamenta<;§o expedida pelo
6.18
CMN e a Lei 12.431/2011, a Emissora paden~, depois de decorridos os 2 (dais) primeiros
anos contados a partir da Data de Emissao, adquirir as Debentures em Circula<;ao.
(i)

observado o disposto acima, a Emissora paden='! adquirir Debentures em
Circula<;§o, desde que observe a disposto no artigo 55, parilgrafo 3°, da Lei
das Sociedades par A<;Oes e na regulamenta<;§o aplicilvel editada pela CVM,
devendo tal fato constar do relat6rio da administra~;ao e das demonstra<;Oes
financeiras da Companhia, na medida em que a aquisi<;§o seja par valor igual
ou inferior ao Valor Nominal Unitilrio.

(ii)

observado o disposto acima, as Debentures adquiridas pela Companhia
poder§o (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria; ou (iii) ser
novamente colocadas no mercado. As Debentures adquiridas pela Companhia
para permanencia em tesouraria nos termos desta Clilusula, se e quando
recolocadas no mercado, farao jus a mesma Remunera<;§o aplicilvel as demais
Debentures em Circula<;ao.

6.19
Direito ao Recebimento dos Pagamentos. Far§o jus ao recebimento de qualquer
valor devido aos Debenturistas nos termos desta Escritura de Emiss§o aqueles que forem
Debenturistas ao final do Dia Util imediatamente anterior a respectiva data de pagamento.
6.20
Local de Pagamento. Os pagamentos a que fazem jus as Debentures serao
efetuados: (i) utilizando-se as procedimentos adotados pela CETIP ejou pela BM&FBOVESPA
para as Debentures custodiadas eletronicamente na CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA
(conforme a caso); au (ii) na hip6tese de as Debentures nao estarem custodiadas
eletronicamente na CETIP au na BM&FBOVESPA: (a) na sede da Companhia au do Banco
Liquidante da Emissao; au (b) conforme a caso, pela institui<;§o financeira contratada para
este fim.
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6.21

Prorrogar;§o dos Prazos. Considerar-se-ao automaticamente prorrogados as prazos
referentes ao pagamento de qualquer obrigac;ao relativa as Debentures prevista nesta
Escritura de Emissao ate o 10 (primeiro) Dia Util subsequente, sea seU vencimento coincidir
com (i) com relac;ao a qualquer pagamento realizado par meio da CETIP, qualquer dia que
seja silbado, domingo au feriado declarado nacional; (ii) com relac;ao a qualquer pagamento
realizado par meio da BM&FBOVESPA, qualquer dia que seja silbado, domingo, feriado
nacional, feriado municipal na Cidade de sao Paulo, au data que, par qualquer motive, nao
haja expediente na BM&FBOVESPA; e (iii) com rela~;ao a qualquer outro pagamento que nao
seja realizado par meio da CETIP au par meio da BM&FBOVESPA, bern como com rela~;ao a
outras obriga~;Oes previstas neste Escritura de Emissao, qualquer dia no qual nao haja
expediente nos bancos comerciais na Cidade de sao Paulo, Estado de sao Paulo, e que seja
silbado ou domingo. Portanto, para os fins desta Escritura de Emissao e dos demais
documentos da Oferta, "Dia(s) Util(eis)" significa qualquer dia que nao seja silbado,
domingo ou feriado declarado nacional, exceto que (i) em rela~;ao a pagamentos a serem
realizados par meio da BM&FBOVESPA, quando deverao ser tambem excluidas as datas
correspondentes a feriado municipal na Cidade de sao Paulo au que, par qualquer motivo,
nao haja expediente na BM&FBOVESPA; e (ii) em rela~;ao a qualquer obriga~;ao au
pagamento que nao seja realizado pela CETIP au pela BM&FBOVESPA, deverao ser excluidas
as datas em que nao haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de sao Paulo,
Estado de sao Paulo.

6.22

Encargos Morat6rios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor
devido pela Companhia aos Debenturistas nos termos desta Escritura de Emissao,
adicionalmente ao pagamento da Remunera~;ao, calculada pro rata temporis desde a
Primeira Data de Subscri~;ao e Integraliza~;ao au a Data de Pagamento da Remunera~;ao das
Debentures imediatamente anterior, conforme o caso, ate a data do efetivo pagamento,
sabre todos e quaisquer valores devidos e em atraso, incidirao, independentemente de
aviso, notificac;ao au interpelac;ao judicial au extrajudicial, (i) multa moratOria, nao
compensat6ria, de 2% (dais par cento); e (ii) juros de mora de 1% (um par cento) ao mes,
calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento ate a data do efetivo
pagamento ("Encarqos Morat6rios").

6.23
Decad€ncia dos Direitos aos Acn§scimos. 0 nao comparecimento do Debenturista
para receber o valor correspondente a quaisquer das obriga~;Oes pecuniilrias nas datas
prev·1stas nesta Escritura de Emissao nao lhe dara direito ao recebimento de Remunerac;ao
das Debentures e/ou Encargos Morat6rios correspondentes ao perfodo relative ao atraso no
recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados as direitos adquiridos ate a data do
respective vencimento ou pagamento, no caso de impontualidade no pagamento.
6.24

Tratamento TributJrio das Debentures

6.24.1. As Debentures gozam do tratamento tributilrio previsto no artigo 20 da Lei
12.431/2011.
6.24.2. Caso qualquer Debenturista gaze de algum tipo de imunidade au isenc;ao tributilria
diferente daquelas previstas na Lei 12.431/2011, deveril encaminhar ao
14
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Escriturador Mandatilrio e Banco Liquidante da l:missao, no prazo mfnimo de 10
(dez) Dias Uteis antes da data prevista para recebimento de valores relatives as
Debentures, documentac;ao comprobat6ria dessa imunidade ··au isenc;ao tributilria
julgada apropriada pelo Escriturador Mandatilrio e Banco Liquidante da Emissao,
sob pena de ter descontados dos rendimentos as valores devidos nos termos da
legislac;ao tributilria em vigor.
6.24.3. 0 Debenturista que tenha apresentado documentac;ao comprobat6ria de sua
condic;.3o de imunidade ou isenc;ao tributilria, nos termos da clilusula 6.24.2 acima,
e que tiver essa condic;.3o alterada ejou revogada par disposic;.3o normativa, ou par
deixar de atender as condic;Oes e requisites porventura prescritos no dispositive
legal aplicilvel, ou ainda, tiver essa condic;§o questionada par autoridade judicial,
fiscal ou regulamentar competente, ou ainda, que tenha esta condic;.3o alterada
e/ou revogada par qualquer outra raz§o que nao as mencionadas nesta clilusula,
deven3 comunicar esse fato, de foma detalhada e par escrito, ao Banco Liquidante e
Escriturador Mandatilrio, com c6pia para a Emissora, bern como prestar qualquer
informac;ao adicional em relac;ao ao tema que lhe seja solicitada pelo Banco
Liquidante e Escriturador Mandatilrio au pela Emissora.
6.24.4. Mesmo que tenha recebido a documentac;ao referida na clilusula 6.24.2 acima, e
desde que tenha fundamento legal para tanto, fica facultado a Emissora depositar
em juizo au descontar de quaisquer valores relacionados as Debentures a
tributac;ao que entender devida.
Vencimento Antecipado. Sujeito ao disposto nas Clilusulas 6.25.1. a 6.25.5 abaixo,
6.25
o Agente Fiduciilrio devera declarar antecipadamente vencidas e imediatamente exigiveis
todas as obrigac;Oes objeto desta Escritura de Emiss§o e exigiril o imediato pagamento, pela
Companhia, do Valor Nominal Unitilrio das Debentures em Circulac;ao, acrescido da
Remunerac;§o das Debentures, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de
Subscric;§o e Integralizac;ao au a Data de Pagamento da Remunerac;ao das Debentures
imediatamente anterior, conforme o caso, ate a data do efetivo pagamento, sem prejuizo,
quando for o caso, da cobranc;a dos Encargos Morat6rios e de quaisquer outros valores
eventualmente devidos pela Companhia, na ocorrencia de qualquer dos seguintes eventos
(cada evento, urn "Evento de Inadimplemento"):

(i)

nao pagamento, pela Emissora, de quaisquer das obrigac;Oes pecuniilrias devidas
aos titulares das Debentures nas respectivas datas de vencimento, par perfodo
superior a 2 (dais) Dias (Jteis, contados da data de vencimento;

(ii)

provarem-se falsas au revelarem-se incorretas, em qualquer aspecto material mente
relevante, quaisquer das declarac;Oes au garantias prestadas pela Emissora no
ambito da Emissao, que afetem de forma adversa as Debentures, conforme
notificac;ao do Agente Fiduci.3rio;
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(iii)

falta de cumprimento pela Emissora de toda e qualquer obrigac;ao nao pecuniilria
prevista nesta Escritura de Emissao, nao sanada no prazo de 30 (trinta) dias
contados do recebimento de aviso escrito enviado pelo Agente'".Fiduciilrio;

(iv)

nao pagamento na data de vencimento pela Emissora, observado o prazo de cura
aplicilvel, de qualquer obrigac;ao financeira devida pela Emissora no ambito de
divida contraida por meio de captac;ao de recursos realizada no mercado financeiro
ou de capitais, no Brasil au no exterior, em valor individual ou agregado, superior a
R$ 80.000.000,00 (oitenta milhOes de reais), au o seu equivalente em outras
moedas, sendo este valor atualizado mensalmente a partir da Data de Emissao pelo
IGP-M, salvo sea Emissora comprovar ao Agente Fiduciilrio, no prazo milximo de 5
(cinco) Dias Uteis contados a partir da data do nao pagamento, que referido nao
pagamento (i) foi sanado pela Emissora; ou (ii) teve seus efeitos suspensos por
meio de qualquer medida judicial ou arbitral;

(v)

ocorrencia de qualquer alterac;ao na composic;i3o societilria da Emissora, ou
qualquer alienac;ao, cessao ou transferencia direta de ac;6es do capital social da
Emissora, em qualquer operac;ao isolada au serie de operac;6es, que resulte na
perda, pela CCR S.A. ("CCR"), do controle direto e indireto da Emissora, sem o
previa consentimento dos Debenturistas representando, no minima, 2/3 (dais
terc;os) das Debentures em Circulac;ao reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas convocada para esse fim;

(vi)

apresentac;ao de proposta de recuperac;ao judicial ou extrajudicial pela Emissora, de
autofalencia ou pedido de falencia nao elidido por meio de depOsito judicial ou
garantia apresentada em jufzo au contestado no prazo legal e/ou decretac;ao de
fal€:ncia da Emissora, liquidac;ao, dissoluc;ao au extinc;ao da Emissora;

(vii)

transformac;ao do tipo societilrio da Emissora, nos termos do artigo 220 a 222 da
Lei das Sociedades por Ac;6es;

(viii)

alterac;ao do objeto social disposto no Estatuto Social da Emissora, que modifique
substancialmente as atividades atualmente par ela praticadas, exceto se tal
ampliac;ao da atuac;ao da Emissora, mantidas as atividades
alterac;ao referir-se
relacionadas ao setor de infraestrutura;

a

(ix)

descumprimento, pela Emissora, de sentenc;a arbitral definitiva au sentenc;a judicial
transitada em julgado, proferida contra a Emissora, cujo valor de condenac;ao,
individual ou agregado, seja superior a R$ 80.000.000,00 (oitenta milh6es de
reais), au o equivalente em outras moedas, sendo este valor atualizado
mensalmente, a partir da Data de Emissao, pelo IGP-M, exceto se no prazo de 30
(trinta) Dias Uteis contados a partir da data fixada para pagamento os efeitos de tal
sentenc;a forem suspensos por meio de medida judicial ou arbitral cabfvel e
enquanto assim permanecerem;
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protesto de tftulos contra a Emissora cujo valor r.~ao page, individual au agregado,
ultrapasse R$ 80.000.000,00 (oitenta milhOes de rea is), au o equivalente em outras
moedas, sendo este valor atualizado mensalmente, a partir..-·da Data de Emissao,
pelo IGP-M, exceto se (i) no prazo maximo de ate 30 (trinta) Oias Uteis contados
da data da intima~ao do protesto, a Emissora comprovar que referido protesto foi
de terceiros, au foi sustado au
indevidamente efetuado, decorreu de erro au
cancelado; au (ii) a Emissora prestar garantias em jufzo, as quais deverao ser
aceitas pelo poder judicickio;

ma-te

(xi)

pagamento de dividendos pela Emissora e/ou de juros sabre capital prOprio, caso a
Emissora esteja inadimplente nos pagamentos de principal ejou juros nos termos
desta Escritura de Emissao, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo
minima obrigat6rio previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades par A<;5es, e os
juros sabre capital prOprio imputados aos dividendos obrigatOrios;

(xii)

distribui<;ao de dividendos e/ou pagamento de juros sabre capital prOprio, pela
Emissora, em valor superior ao do dividendo minima obrigatOrio previsto no artigo
202 da Lei das Sociedades por A<;5es, e os juros sabre capital prOprio imputados
aos dividendos obrigatOrios, caso a rela<;ao Dfvida Liquida/EBITDA Ajustado da
Emissora seja superior a 4 (quatro) vezes (''indice Financeiro"), exceto se a
Emissora optar par contratar e apresentar ao Agente Fiducickio carta(s) de fian<;a
banc<3ria no valor correspondente
divida representada pelas Debentures em
Circula<;ao, emitida par uma Institui<;ao Financeira Autorizada (conforme defini<;8o
abaixo) ("Cartas de Fianca"). As Cartas de Fian<;a emitidas nos termos desta
cl.3usula deverao vigorar pelo prazo de 1 (um) ana e deverao ser devolvidas
Emissora, e revogadas pela Institui<;8o
imediatamente pelo Agente Fiduci<3rio
Financeira Autorizada respectiva, mediante: (a) o restabelecimento do indice
Financeiro pela Emissora em qualquer perfodo de apura<;ao; au (b) ao final do prazo
de 1 (um) ana, o que ocorrer primeiro. Fica certo e ajustado que, enquanto o
Agente Fiduci<3rio detiver Cartas de Fian<;a em plena vigor, a Emissora podera
livremente distribuir dividendos ejou pagar juros sabre capital prOprio nos termos
deste item, sem a necessidade de contratar e apresentar Cartas de Fianc;;a
adicionais. A contrata<;8o e apresenta<;8o de Cartas de Fianc;;a pela Emissora
Emissora para que a mesma efetue distribuic;8o de
constituem uma faculdade
dividendos e/ou juros sabre capital prOprio em valor superior ao do dividendo
minima obrigatOrio previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades par A<;5es, e dos
juros sabre capital prOprio imputados aos dividendos obrigatOrios, caso a relac;ao
Divida Uquida/EBITDA Ajustado da Emissora esteja superior ao indice Financeiro.
Em nenhuma hipOtese o nao atendimento do limite correspondente ao indice
Financeiro au a ocorrencia de qualquer Evento de Inadimplemento fara com que a
Emissora esteja obrigada a contratar e apresentar carta de fian<;a de qualquer
valor.

a

a

a

17

••••
•
• ••

• • ••• •••• • •• • ••
•••• •
••• •• ••
•••• •
•• •• • • • •• •• ••• • ••
•• • ••
•• ••
• •• • • ••••
•••• •• •
••• •••
• • •••••
••• ••• • ••
• ••••
• •• • •
•• •• •
••
• ••• ••

.

Para as fins deste item entende-se par:

"Dfvida Uquida" a somat6ria dos valores correspondenteS. a (i) emprestimos
bancilrios de curta prazo; (ii) debentures no curta prazo; (iii) emprestimos
bancilrios de Iongo prazo; (lv) debentures no Iongo prazo e, ainda, (v) emprestimos
de Iongo prazo concedidos par empresas coligadas, acionistas au administradores,
menos disponibilidades, caixa e tftulos de valores mobilickios.
"EBITDA Ajustado", para qualquer perfodo, o Iuera liquido adicionado do resultado
financeiro liquido, do impasto sabre a renda e contribuil;ao social, das depreciac:;6es
e amortizac:;6es e ajustado pela adic:;ao da provisao para manutenc:;ao e da
apropriac:;ao de pagamentos antecipados relacionados ao direito de outorga, sendo
certo que o EBITDA Ajustado deven3 ser calculado com base nos Ultimos 12 (doze)
meses.
"Divida Liquida/EBITDA Ajustado" a divisao da
Ajustado; e

Divida Uquida pelo EBITDA

0 quociente Divida Uquida/EBITDA Ajustado sera verificado semestralmente pelo
Agente Fiduci.3rio com base nas demonstra~6es financeiras da Emissora auditadas
revisao especial de auditores independentes, conforme a caso, e
au submetidas
publicadas nos prazos legais apliciveis. Na hip6tese da ocorrencia de altera~6es nas
normas au pr.3ticas cont.3beis que impactem a forma e/ou o resultado da apura~ao
da rela~ao Divida Uquida/EBITDA Ajustado da Emissora, a Emissora devera
convocar uma Assembleia Geral de Debenturistas para que seja definida nova
metodologia de apura~ao desta rela~ao de modo a refletir a metodologia de
apura~ao em vigor na Data de Emissao, observado o quorum descrito na Cl.3usula
9.6 a baixo; e

a

"Instituicao Financeira Autorizada" qualquer das seguintes institui~6es financeiras:
Banco Bradesco S.A., ItaU Unibanco S.A., Banco do Brasil S.A. e Caixa EconOmica
Federal.
redu~ao

(xiii)

do capital social da Emissora sem que haja anuencia previa da maioria
simples dos titulares das Debentures em Circula~ao, manifestada em Assembleia
Geral de Debenturistas convocada para esse fim; e

(xiv)

termino antecipado do Contrato de Concessao.

6.25.1. A ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Inadimplemento descritos nos itens (i),
(iv), (vi), (vii), (xi) e (xiv) acima, nao sanados nos respectivos prazos de cura, se
aplic.3vel, acarretara a vencimento antecipado autom.3tico das Debentures,
independentemente de aviso au notifica~ao, judicial au extrajudicial. Neste caso, a
Agente Fiduci.3rio devera declarar vencidas todas as obriga~6es decorrentes das
Debentures e exigir o imediato pagamento pela Companhia do saldo devedor das
Debentures acrescido dos Encargos Morat6rios devidos, conforme a caso.
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6.25.2. Na ocorrencia de quaisquer outros Eventos de Inadimplemento n§o mencionados no
parilgrafo anterior, o Agente Fiduciilrio deveril, inclusive par~! fins do disposto nas
Clilusulas 8.6 e 8.7 abaixo, convocar, no prazo milximo de 2 (dais) Dias Uteis
contados da data em que constatar sua ocorrencia, ou do termino do prazo de cura
sem que o respective Evento de Inadimplemento tenha sido sanado, se aplicilvel,
Assembleia Geral de Debenturistas, a se realizar no prazo mfnimo previsto em lei.
6.25.3. 0 vencimento antecipado nao sera decretado se, na Assembleia Geral de
Debenturistas, (i) Debenturistas representando, no mfnimo, 2/3 (dais terc;os) das
Debentures em Circulac;ao decidirem por nao considerar o vencimento antecipado
das obrigac;6es objeto desta Escritura de Emissao; ou (ii) as trabalhos forem
suspensos para deliberac;§o em data posterior.
6.25.4. Em caso de (i) n§o ser aprovado o exerdcio da faculdade prevista na Clilusula
6.25.3. (i) acima; au (ii) nao instalac;ao, em segunda convocac;ao, das respectivas
Assembleias Gerais de Debenturistas referidas na Clilusula 6.25.2.acima, o Agente
Fiduciilrio deveril, imediatamente, declarar o vencimento antecipado das obrigac;6es
objeto desta Escritura de Emissao.
6.25.5. Em caso de declarac;ao de vencimento antecipado, a Companhia obriga-se a pagar
o saldo devedor do Valor Nominal Unitilrio das Debentures em Circulac;ao, acrescido
da Remunerac;ao das Debentures, calculada pro rata temporis desde a Primeira
Data de Subscric;§o e Integralizac;ao ou a Data de Pagamento da Remunerac;ao das
Debentures imediatamente anterior, conforme o caso, ate a data do efetivo
pagamento, sem prejufzo do pagamento dos Encargos Morat6rios, quando for o
caso, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos
termos desta Escritura de Emissao e/ou de quaisquer documentos da Oferta, no
prazo de ate 5 (cinco) Dias Dteis contados da data da declarac;ao do vencimento
antecipado, sob pena de, em n§o o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento
dos Encargos Morat6rios.
6.26
Pubficidade. Exceto pelo anUncio de infcio e pelo an Uncia de encerramento relatives
a Oferta, que serao disponibilizados nas pilginas da Companhia (www.autoban.com.br), dos
Coordenadores, da CVM, da CETIP e BM&FBOVESPA na Internet, e do Aviso ao Mercado,
que alem de ser disponibilizado nas pilginas eletr6nicas acima, tambE!m sera publicado no
Valor EconOmico, conforme faculdade prevista no artigo 54-A da Instruc;ao CVM 400, todos
os demais anUncios, atos e decis6es relatives as Debentures deverao ser obrigatoriamente
disponibilizados na pilgina da Companhia na Internet, bern como comunicados, na forma de
aviso, no DOESP e no Jornal de Jundiaf, conforme estabelecido no artigo 289 da lei das
Sociedades par A<;Cies, observados os prazos legais, devendo a Companhia comunicar o
Agente Fiduciilrio a respeito de qualquer publicac;ao na data da sua realizac;ao. A Companhia
podera alterar o jornal acima por outro jornal de grande circulac;ao que seja adotado para
suas publicac;6es societilrias, mediante comunicac;ao par escrito ao Agente Fiduciilrio e a
publicac;ao, na forma de aviso, no jornal a ser substitufdo.
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6.27
Comunicat;Oes. Todas as comunicac;6es realizadas nos termos desta Escritura de
Emissao devem ser sempre realizadas par escrito para os enderec;os abaixo. As
comunicac;6es serao consideradas recebidas quando entregues, sob P:t-otocolo ou mediante
"aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Teh§grafos, nos
enderec;os abaixo. As comunicac;5es feitas par fac-simile ou correio eletrOnico serao
consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado
par meio de indicativa (recibo emitido pela milquina utilizada pelo remetente). A alterac;ao
de qualquer dos enderec;os abaixo devera ser comunicada as demais partes pela parte que
tiver seu enderet;;o alterado.
(i)
para a Companhia:
Concessioniiria do Sistema Anhangiiera-Bandeirantes S.A.
Avenida Maria do Carma Guiman3es Pellegrini, n° 200
Bairro do Bam Retire, Jundiai, SP
At.: Mauricio Vasconcellos
Telefone: 11 4589-4004
Fac-simile: 11 4589-4004
Correia EletrOnico: mauricio. vasconcellos@grupoccr .com. br
(ii)
com c6pia para:
CCR S.A.
Avenida Chedid Jafet, no 222, bloco B, 4° andar
sao Paulo, SP
At.: Priscilla Matsumoto Huttenlocher
Telefone: 11 3048 5948
Fac-simile: 11 3048 5900
Correia EletrOnico: priscila.huttenlocher@grupoccr.com. br
(iii)
para o Agente Fiducic1rio:
Pentiigono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliiirios
Avenida das Americas, no 4.200, bloco 08, ala B, salas 303 e 304
CEP 22640-102, Rio de Janeiro- RJ
At.:
Sras. Nathalia Machado Loureiro, Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurelio Ferreira
Tel:
(21) 3385-4565
Fax: (21) 3385-4046
E-mail: backoffice@ pentagonotrustee.com. br
(iv)
Para a CETIP:
CETIP S.A. - Mercados Organizados
Av. Brigadeiro Faria Lima, no 1663, 40 andar
01452-001 -sao Paulo- SP
At.:
Gerencia de Valores Mobilic1rios

Telefone:
Fac-simile:

(11) 3111-1596
(11) 3111-1564

Correia EletrOnico:

valores.mobiliarios@cetip.com.br
20
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(v)
Para a BM&FBOVESPA:
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futures
Pra~a AntOnio Prado, 48,
01010-901 - sao Paulo- SP
At.:
Diretoria de Regulamentat;ao de Emissores
Telefone:
(11) 2565·4000
Fac-simile:
(11) 2565-4000
Correia Eletr6nico: gre@bvmf.com.br
7,
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0BRIGAC6ES ADICIONAIS DA COMPANHIA

7.1.

A Companhia adicionalmente esta obrigada a:

7.1.1. Fornecer ao Agente Fiduciilrio, caso n§o estejam disponiveis em sua pilgina na
Internet e/ou na pilgina da CVM na Internet, e disponibilizar em sua pilgina na
Internet e na pilgina da CVM na Internet:
(i)

dentro do prazo legal mente estabelecido, ap6s a termino de cada exerdcio social ou
de cada trimestre social, au nas datas de suas respectivas divulga~Oes, o que
ocorrer primeiro, (1) c6pia de suas demonstrat;Oes financeiras completas relativas
ao respective exerdcio ou c6pia de suas informa<;Oes trimestrais relativas ao
respective trimestre, acompanhadas do relat6rio da administrat;ao e do parecer dos
auditores independentes conforme exigido pela legislat;ao aplicilvel, bem como
memOria de cillculo com todas as rubricas necessilrias que demonstre o
cumprimento do indice Financeiro de modo a possibilitar o acompanhamento do
referido indice Financeiro pelo Agente Fiduciilrio para os fins previstos nesta
Emissora ejou aos auditores
Escritura de Emissao, podendo este solicitar
independentes da Emissora todos os eventuais esclarecimentos adicionais que se
far;am necessilrios para este fim; (2) declarar;ao assinada par representantes da
Emissora, na forma do seu estatuto social, atestando: (a) que permanecem villidas
as disposit;Oes contidas na Escritura de Emissao; (b) nao ocorrencia de qualquer
das hip6teses de vencimento antecipado e inexistencia de descumprimento de
obrigat;6es da Emissora perante as Debenturistas e o Agente Fiduciilrio; (c) que
nao foram praticados atos em desacordo com o seu estatuto social; e (d)
cumprimento da obrigat;ao de manutent;ao do registro de companhia aberta;

a

(ii)

c6pia das informat;Oes peri6dicas e eventuais exigidas pela Instrut;ao CVM 480, nos
prazos ali previstos e, dentro do prazo legalmente estabelecido, ap6s o termino dos
trimestres encerrados em 31 de mart;o, 30 de junho e 30 de setembro de cada ana,
c6pia de suas informa<;6es trimestrais (ITRs), acompanhadas de re1at6rio de revis§o
especial, emitido par auditor independente registrado na CVM;

(iii)

notificat;ao da convocar;ao de qualquer Assembleia Geral de Debenturistas nos
prazos legalmente estabelecidos, informando, inclusive, a data e ordem do dia das
referidas Assembleias;
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(iv)

no menor prazo possfvel, sempre considerando o escopo da solicita~ao, informac;Oes
razoaveis sabre a Companhia e seus ativos que a Agente Fiduci.3rio eventualmente
requerer, desde que tais informac;6es sejam relevantes para i3 presente Emissao e
ressalvadas as informac;Oes de natureza estrat€gica ejou confidencial para a
Companhia au que a Companhia nao esteja autorizada a divulgar nos termos da
regulamentac;ao a ela aplicc!lvel;

(v)

em ate 2 (dais) Dias Uteis ap6s o seu recebimento, c6pia de qualquer
correspondencia relevante au notificac;ao judicial au extrajudicial recebida pela
Companhia relativa 8s Debentures au 8 presente Escritura de Emiss§o;

(vi)

no prazo milximo de 1 (um) Dia Util contado da data em que a Emissora tamar
ci€:ncia de sua ocorrencia, informa~Oes a respeito da ocorrencia de qualquer Evento
de Inadimplemento. 0 descumprimento desse dever pela Companhia n.3o impediril
o Agente Fiduci.3rio ou os Debenturistas de, a seu criteria, exercer seus poderes,
faculdades e pretens5es nelas previstos na presente Escritura de Emissao, inclusive
ode declarar o vencimento antecipado;

(vii) no prazo milximo de 30 (trinta) dias antes do termino do prazo para divulga~ao do
relat6rio de que trata o inciso (xiv) da Clilusula 8.5 abaixo, todos os atos societckios
necess.3rios para elabora~ao de tal relat6rio, informa~Oes financeiras e c6pia do
organograma atualizado do seu grupo societ.3rio, contendo, inclusive,
controladores, sociedades controladas (caso aplic.3vel), sociedades sob controle
comum, sociedades coligadas e integrantes do bloco de controle, no encerramento
de cada exerdcio social; e
(viii) no prazo m.3ximo de 5 (cinco) Dias Uteis ap6s o recebimento do relat6rio de rating
enviado pela agencia de classificat:;.3o de risco, conforme termos da Cl.3usula 7 .1.18
abaixo, encaminhar o relat6rio de rating para o Agente Fiduci.3rio.

a

7.1.2.

Proceder
adequada publicidade dos dados econ6mico-financeiros, nos termos
exigidos pela Lei das Sociedades par At:;Oes ejou demais regulamenta~Oes
aplic.3veis, promovendo a publicat:;.3o das suas demonstrac;Oes financeiras anuais.

7.1.3.

Manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo
com as pr.3ticas cont.3beis adotadas na RepUblica Federativa do Brasil.

7.1.4.

Convocar, nos termos da Clilusula 9 abaixo, Assembleias Gerais de Debenturistas
para deliberar sabre qualquer das materias que, no entendimento exclusivo da
Companhia, afete direta ou indiretamente os interesses dos Debenturistas, caso o
Agente Fiduciilrio deva fazer, nos termos da presente Escritura, mas nao o fac;a.

7.1.5.

Cumprir com todas as suas obriga~Oes perante a CVM, ANBIMA, BM&FBOVESPA e
CETIP, incluindo o envio de documentos e prestat:;.3o de informac;Oes que lhe forem
solicitadas pelos referidos entes, na forma da lei.
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7.1.6.

Submeter, na forma da lei, suas demonstra~Oes financeiras a exame par empresa
de auditoria independente registrada na CVM.

7.1.7.

Manter sempre atualizado o registro de companhia aberta na CVM, nos termos das
normas, regulamentos e instru~Oes da CVM aplic<3veis.

7.1.8.

Estruturar e manter em adequado funcionamento um departamento para atender
aos Debenturistas, podendo utlfizar, para esse fim, a estrutura e os 6rg.3os
destinados ao atendimento de seus acionistas, au contratar terceiros autorizados
para a presta~ao desse servh;o.

7.1.9.

N§o realizar operac;Oes fora de seu objeto social ou em desacordo com seu Estatuto
Social, observadas as disposic;Oes estatutckias, legais e regulamentares em vigor.

7.1.10. Notificar, no prazo mi3ximo de 10 (dez) dias ap6s a ocorrencia do evento, o Agente
Fiducii3rio sabre qualquer ato ou fate que cause a interrupc;§o ou suspensao das
atividades da Companhia e que resulte em um impacto adverso relevante para suas
atividades ou situac;ao financeira.
7 .1.11. Manter as bens necessaries a manutenc;ao de suas condic;Oes de operac;ao e
funcionamento adequadamente segurados, conforme pn3ticas correntes da
Emissora, au valer-se de estruturas de autosseguro;
7.1.12. N.3o praticar quaisquer atos em desacordo com a presente Escritura de Emissao,
conforme as termos e condic;Oes previstos nos respectivos itens desta Escritura de
Emissao.
7.1.13. Manter vi31idas todas as concess5es, autorizac;Oes e licenc;as (inclusive ambientais)
necessi3rias
explorac;ao de seus neg6cios, exceto no que se referirem a
concess5es, autorizac;Oes e licenc;as cuja perda, revogac;ao au cancelamento nao
resulte em impacto adverso relevante para suas atividades au situac;ao financeira.

a

7.1.14. Exceto com relac;ao aqueles pagamentos que estejam sendo ou que venham a ser
questionados ou contestados pela Companhia na esfera judicial ou administrativa,
efetuar 0 pagamento de todos OS tributes que entenda devidos as Fazendas
Federal, Estadual ou Municipal.
7.1.15. Manter, conservar e preservar todos os seus bens relevantes (tangfveis e
intangfveis), necessaries para a devida conduc;ao de suas atividades.
7 .1.16. Cumprir todas as leis, regras, regulamentos e determinac;Oes dos 6rg.3os
conduc;ao de seus neg6cios,
governamentais, autarquias au tribunals, aplici3veis
exceto (i) aqueles que estejam sendo questionados pela Companhia na esfera
judicial au administrativa au (ii) cujos eventuais descumprimentos nao resultem em
impacto adverso relevante para suas atividades ou situac;ao financeira.

a
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7 .1.17. Contratar e manter contratados as prestadores da servh;os inerentes
obrigac;5es
previstas nesta Escritura de Emissao, incluindo o Agente Fiducickio, o Escriturador
Mandatilrio e Banco Liquidante da Emissao, os sistemaS' de negociac;ao das
Debentures no mercado secundilrio (CETIP 21 e/ou PUMA, conforme aplicilvel);

as

7.1.18. Contratar, e manter contratada,
suas expensas, pelo menos uma agencia de
classificac;ao de risco para apresentar a ctassificac;ao de risco (rating) das
Debentures, devendo, ainda, fazer com que a agencia de classificar;ao de risco
atualize a respectiva classificar;ao de risco das Debentures anualmente, ate o
vencimento das Debentures. Alem do aqui disposto, a Companhia devera: (i)
divulgar ou permitir que a agencia de classificaGao de risco divulgue amplamente ao
mercado os relat6rios com as respectivas sUmulas das classificaG5es de risco; e (ii)
comunicar, em ate 5 (cinco) Dias Uteis, ao Agente Fiduciilrio qualquer alteraGao eo
infdo de qualquer processo de revisao da classifica<;;ao de risco.

7.1.19. Caso a agenda de classificaGao de risco cesse suas atividades no Brasil ou, por
qualquer motivo esteja ou seja impedida de emitir a classifica<;;ao de risco das
Debentures, a Companhia deveril: (i) contratar outra agencia de classificaGao de
risco, sem necessidade de aprovaGao dos Debenturistas, bastando notificar o
Agente Fiduciilrio, desde que tal agenda de classificaGao de risco seja uma agencia
de reconhecimento internacional; ou (ii) notificar o Agente fiduciilrio e convocar
Assembleia Geral de Debenturistas para que estes definam a agenda de
classifica<;;ao de risco substituta.
7.1.20. No prazo de ate 4 (quatro) meses do encerramento do exerc1c1o social ou no
mesmo dia de sua divulga<;;ao pelo Agente Fiduciilrio, o que ocorrer primeiro, enviar
para o sistema de informa<;;Oes peri6dicas e eventuais da CVM o relat6rio anual
elaborado pelo Agente Fiduciilrio.
7.1.21. Notificar em ate 2 (dais) Dias Uteis os Debenturistas e o Agente Fiduciilrio caso
quaisquer das declara<;;Oes prestadas na presente Escritura de Emissao tornem-se
total au parcialmente inverfdicas, incompletas ou incorretas por atos au fatos
ocorridos antes da celebra<;;ao desta Escritura de Emissao, que venham a ser
constatadas ap6s a data de celebra<;;ao desta Escritura de Emissao.
7.1.22. Manter em vigor a estrutura de contratos necessaria para lhe assegurar a
manuten<;;ao de suas condiGOes de opera<;;ao e funcionamento.
7.1.23. N§o omitir nenhum fato de qualquer natureza que seja de seu conhecimento e que
cause altera<;;ao substancial na situaGao econOmico-financeira ou jurfdica da
Emissora em prejufzo dos Debenturistas.
7.1.24. Utilizar as recursos oriundos da Emissao exclusivamente conforme descrito na
Clilusula 4 nesta Escritura de Emissao.
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AGENTE fiDUCIARIO

8.1.
A Companhia nomeia e constitui agente fiduciclrio da EmissaO· o Agente Fiduciclrio,
qualificado no preambulo desta Escritura de Emissao, que assina nessa qualidade e, neste
ato, e na melhor forma de direito, aceita a nomea(,;.3o para, nos termos da lei e desta
Escritura de Emissao, representar a comunh.3o dos Debenturistas perante a Companhia,
declarando que:
(i)

aceita a func;ao para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e
atribui(,;Oes previstos na legisla(,;.3o espedfica e nesta Escritura de Emissao;

(ii)

conhece e aceita integralmente esta Escritura de Emissao e todos os seus termos e
condic;Oes;

(iii)

estcl devidamente autorizado a celebrar esta Escritura de Emissao e a cumprir com
suas obrigac;Oes aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos as requisites legais e
societilrios necessclrios para tanto;

(iv)

a celebrac;ao desta Escritura de Emissao e o cumprimento de suas obrigac;Oes aqui
previstas nao infringem qualquer obrigac;ao anteriormente assumida pelo Agente
Fiduciilrio;

(v)

esta Escritura de Emissao constitui obrigac;Oes licitas, villidas, eficazes e vinculantes
do Agente Fiduciilrio e exequiveis de acordo com os seus termos;

(vi)

verificou a veracidade das informa(,;Cies contidas nesta Escritura de Emissao;

(vii) esta ciente da regulamentac;ao aplicilvel emanada do Banco Central do Brasil e da
CVM;
(viii) nao tern, sob as penas de lei, qualquer impedimenta legal, conforme o artigo 66,
parilgrafo 3°, da Lei das Sociedades par Ac;Oes, a Instruc;ao CVM no 28, de 23 de
novembro de 1983, conforme alterada, au, em caso de alterac;ao, a que vier a
substituf-la ("Instrucao CVM 28"), e demais normas aplicilveis, para exercer a
fun(_;.30 que lhe conferida;

e

(jx)

nao se encontra em nenhuma das situac;Oes de conflito de interesse previstas no
artigo 10 da Instruc;ao CVM 28;

(x)

nao tern qualquer ligac;ao com a Companhia que a impec;a de exercer suas fun(,;Cies;

(xi)

e instituic;ao financeira, estando devidamente organizado, constitufdo e existente de
acordo com as leis brasileiras; e
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(xii) com base no organograma disponibilizado pela Emissora, para as fins do disposto
nos artigos 10, §2° e 12, alinea k, ambos da Instru~ao CVM no 28/83, que
atualmente atua nas seguintes emiss6es:
•·
1.

Na 4a Emissao de debentures simples, da espec1e subordinada, convolada em
especie quirografaria, em serie lmica da Concessionilria de Rodovias do Oeste de
sao Paulo - ViaOeste S.A. ("Via Oeste"), no valor total de R$750.000.000,00
(setecentos e cinquenta milhOes de reais), com a emissao de 75.000 (setenta e
cinco mil) debentures em 28 de abril de 2012, sendo que a data de vencimento
das debentures e 28 de maio de 2017. A emissao nao conta com nenhuma
garantia. Ate a presente data nao houve qualquer evento de inadimplemento,
conversao, repactuaG.3o, amortizaG.3o facultativa au resgate das debentures,
apenas a amortizaG.30 programada conforme previsto nos termos da respectiva
escritura de emissao.

2.

Na 2a Emissao de debentures simples, da espec1e quirografilria, com garantia
adicional fidejuss6ria, em tres series da Concessionilria do Rodoanel Oeste S.A.
("Rodoanel"), no valor total de R$ 1.800.000.000,00 (um bilh.3o e oitocentos
milh5es de reais), com a emissao de 180.000 (cento e oitenta mil debentures),
em 05 de maio de 2011, sendo que a data de vencimento das debentures da 1a,
2a e 3a serie sao, respectivamente 5 de maio de 2014, 5 de maio de 2015 e, 5 de
maio de 2016, sendo que a 1a serie venceu. Referida emissao foi garantida par
fianGa prestada pela CCR e pela Encalso ConstruGOes Ltda. (''Encalso"), no
montante total de 100% (cern par cento) do valor da emissao, sendo 95%
(noventa e cinco par cento) garantido par fianGa da CCR e 5% (cinco par cento)
garantido par fianGa da Encalso. Adicionalmente, as debentures da 3a serie
contarao com fianGa de 5% (cinco par cento) do valor total da serie, qual seja R$
750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhOes de rea is), prestada par Alberto
Bagdade e Milrio MUcio Eygenio Damha. Ate a presente data n.3o houve qualquer
evento de inadimplemento, conversao, repactuaG.30, amortizaG.30 facultativa ou
resgate das debentures, conforme previsto nos termos da respectiva escritura de
emissao.

3.

Na 3a Emissao de debentures simples, nao conversfveis em ac;6es, da esp€cie
quirografilria, com garantia adicional fidejuss6ria, em sE!rie Lmica da Rodoanel, no
valor total de R$560.000.000,00 {quinhentos e sessenta milh6es de rea is), com a
emissao de 56.000 (cinquenta e seis mil debentures), em 15 de abril de 2014,
15 de abril de 2017. Referida
sendo que a data de vencimento das debentures
emiss§o foi garantida par fianc;a prestada pela CCR, no montante total de 100%
(cern par cento) do valor da emissao. Ate a presente data nao houve qualquer
evento de inadimplemento, conversao, repactuaGao, amortizaG.30 facultativa au
resgate das debentures, conforme previsto nos termos da respectiva escritura de
emissao.

e

4.

Na 2a Emissao de debentures simples, nao conversiveis em aGOes, da especie
quirografilria, para distribUiG.30 pUblica com esforGOS restritos de colocaG.30 da
26
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Renovias Concessionilrias S.A. ("Renovias"), nq valor total de R$95.000.000,00
(noventa e cinco milh5es de reais), com a emiss§o de 9.500 (nove mil e
quinhentas) debentures em 15 de janeiro de 2013, sehdo que a data de
vencimento das debentures
15 de janeiro de 2018. A emissao nao conta com
nenhuma garantia. At€ a presente data nao houve qualquer evento de
inadimplemento, conversao, repactuac;ao, amortizac;ao facultativa ou resgate das
debentures, conforme previsto nos termos da respectiva escritura de emissao.

e

5.

Na 2a Emissao de debentures simples, da esp€cie quirografclria, com garantia
adicional fidejuss6ria, em s€rie Lmica da Rodovias lntegradas do Oeste S.A. (''SP
Vias"), no valor total de R$400.000.000,00 (quatrocentos milh5es de reais), com
a emissao de 40.000 (quarenta mil) debentures em OS de julho de 2012, sendo
que a data de vencimento das debentures
5 de julho de 2016. A referida
emissao foi garantida par fianc;a prestada pela CCR S.A. no montante total de
100% (cern por cento) do valor da emissao. At€ a presente data nao houve
qualquer evento de inadimplemento, conversao, repactuac;ao, amortizac;ao
facultativa ou resgate das debentures, conforme previsto nos termos da
respectiva escritura de emissao.

e

6.

Na 3a Emissao de debentures simples, nao converslveis em ac;Oes, da esp€cie
quirografilria, com garantia adicional fidejuss6ria, para distribuic;ao pUblica com
esforc;os restritos de colocac;§o, da SP Vias, no valor total de R$800.000.000,00
(oitocentos milhOes de reais), com a emissao de 80.000 (oitenta mil) debentures
em 29 de maio de 2013, sendo que a data de vencimento das debentures 29 de
maio de 2016. A referida emissao foi garantida por fianc;a prestada pela CCR S.A.
no montante total de 100% (cern por cento) do valor da emissao. At€ a presente
data nao houve qualquer evento de inadimplemento, conversao, repactuac;ao,
amortizac;ao facultativa ou resgate das debentures, conforme previsto nos termos
da respectiva escritura de emissao.

e

7.

Na 4a Emissao de debentures simples, da esp€cie quirografilria, em duas series,
da Companhia, no valor total de R$1.100.000.000,00 (urn bilh§o e cern mil hOes
de reais), com a emissao de 1.100.000 (um milh§o e cem mil) debentures, sendo
965.000 (novecentos e sessenta e cinco mil) debentures para a 1a s€rie e
135.000 (cento e trinta e cinco mil) debentures para a 2a s€rie, em 15 de outubro
de 2012, sendo que a data de vencimento das debentures da primeira s€rie 15
15 de outubro de
de setembro de 2017 e das debentures da segunda s€rie
2017. A emissao nao conta com nenhuma garantia. Ate a presente data nao
houve qualquer evento de inadimplemento, conversao, repactuac;ao, amortizac;ao
facultativa ou resgate das debentures, conforme previsto nos termos da
respectiva escritura de emissao.

e

8.

e

Na sa Emissao de debentures simples, nao converslveis em ac;Oes, da esp€cie
quirografilria, em s€rie Unica, para distribuic;§o pUblica, da Companhia, no valor
total de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milh5es de reais), com a
emissao de 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) debentures em 15 de outubro
27

•••••
• ••
••

..

• •••
••• ••• • ••
• •• • • •

..

•••
•• •

•
•••

• • ••
•• • ••

• •• •••
••••••
•• • •• • •• •• •
•••••
• •• ••

•• •
•• •• ••
••
•••••
•••• •• ••

e

.

••• ••• •
•• • •••
••
•••

de 2013, sendo que a data de vencimento das. debentures
15 de outubro de
2018. A emiss§o nao conta com nenhuma garantia. At€ a presente data nao
houve qualquer evento de inadimplemento, conversao, repactua<;§o, amortiza<;§o
facultativa ou resgate das debentures, conforme previsto nos termos da
respectiva escritura de emissao.
9.

Na 2a Emiss§o de debentures simples, nao conversfveis em a<;Oes, em duas
s€ries, das esp€cies subordinada e com garantia flutuante, para distribui<;.3o
pUblica com esfor<;os restritos de coloca<;.3o, da Concessionckia da Rodovia
Presidente Dutra S.A., no valor total de R$500.000.000,00 (quinhentos e
cinquenta milhOes de reais), com a emiss§o de 500 (quinhentas) debentures,
sendo 300 (trezentas) debentures para a 1a s€rie e 200 (duzentas) debentures
para a 2a s€rie, em 28 de outubro de 2010, sendo que a data de vencimento das
debentures 28 de outubro de 2015. A emissao conta com garantia flutuante, nos
termos da respectiva escritura de emissao. At€ a presente data nao houve
qualquer evento de inadimplemento, convers§o, repactua<;.3o, amortiza<;Eio
facultativa ou resgate das debentures, tendo ocorrido apenas amortiza<;Oes
programadas conforme previsto nos termos da respectiva escritura de emissao.

e

10. Na 3a Emissao de debentures simples, nao conversfveis em a<;Oes, em s€rie Lmica,
da esp€cie quirografilria, para distribui<;.3o pUblica com esfor<;os restritos de
coloca<;.3o, da Concessionilria da Rodovia Presidente Dutra S.A., no valor total de
R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milh6es de reais), com a emiss§o de
35.000 (trinta e cinco mil) debentures em OS de dezembro de 2012, sendo que a
OS de dezembro de 2015. A emissao nao
data de vencimento das debentures
conta com nenhuma garantia. At€ a presente data nao houve qualquer evento de
inadimplemento, conversao, repactua<;§o, amortiza<;§o facultativa au das
debentures, tendo ocorrido apenas amortiza<;Oes programadas, conforme previsto
nos termos da respectiva escritura de emissao.

e

11. Na 2a Emissao de debentures simples, nao conversiveis em a<;Oes, da esp€cie
quirografilria, em s€rie Unica, para distribui<;.3o pUblica com esfor<;os restritos de
coloca<;ao, da Concessionilria ViaRio S.A., no valor total de R$340.000.000,00
(trezentos e quarenta mil hOes de reais), com a emiss.3o de 34.000 (trinta e quatro
mil) debentures em 30 de abril de 2014, sendo que a data de vencimento das
30 de abril de 2015. A emissao nao conta com nenhuma garantia.
debentures
At€ a presente data nao houve qualquer evento de inadimplemento, conversao,
repactua<;ao, amortiza<;§o facultativa, resgate ou amortiza<;§o das debentures,
conforme previsto nos termos da respectiva escritura de emissao.

e

12. Na 6a Emissao de debentures simples, nao conversfveis em a<;Oes, da esp€cie
quirografilria, para distribui<;.3o pUblica com esfor<;os restritos de coloca<;.§io, da
CCR S.A., no valor total de R$ 520.000.000,00 (quinhentos e vinte milh6es de
reais), com a emissao de 52.000 (cinquenta e dais mil) debentures em 25 de abril
25 de abril de 2016. A emissao nao
de 2013, sendo que a data de vencimento
conta com nenhuma garantia. At€ a presente data nao houve qualquer evento de

e
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13. Na 7a Emissao de debentures simples, nao convers1ve1s em ac;5es da esp€cie
quirografaria, para distribui<;Eio pUblica com esforc;os restritos de colocac;ao, da
CCR S.A., no valor total de R$ 200.000.000,00 (duzentos milh5es de reais), com a
emissao de 20.000 (vinte mil) debentures em 15 de outubro de 2013, sendo
10.000 (dez mil) debentures para a 1a serie com vencimento em 15 de outubro de
2015 e 10.000 (dez mil) debentures para a 2a s€rie com data de vencimento em
15 de outubro de 2016. A emissao nao conta com nenhuma garantia. Ate a
presente data nao houve qualquer evento de inadimplemento, conversao,
repactuac;ao, amortizac;ao, conforme previsto nos termos da respectiva escritura
de emissao.
14. Na 3a emissao de debentures simples, da especie quirografckia, em serie Unica,
nao conversiveis em a<;5es, da RodoNorte - Concessionclria de Rodovias
Integradas S.A., no valor total de R$120.000.000,00 (cento e vinte milh5es de
reais), com a emissao de 12.000 (doze mil) debentures, em 11 de novembro de
2013, com vencimento em 11 de novembro de 2015. A emiss§o nao conta com
nenhuma garantia. Ate a presente data nao houve qualquer evento de
inadimplemento, conversao, repactuac;ao, amortizac;ao facultativa au resgate das
debentures, conforme previsto nos termos da respectiva escritura de emissao.
15. Na 1a Emissao de debentures simples, nao conversiveis em a<;Oes, da espede com
garantia real, com garantia fidejuss6ria adicional, em serie (mica, para distribui<;Eio
pUblica, com esfor<;os restritos de colocac;ao, da Concessionclria do VLT carioca
S.A., no valor total de R$ 300.000.000,00 (trezentos milh5es de reais), com a
emiss§o de 30.000 (trinta mil) debentures em 30 de janeiro de 2014, sendo que a
30 de julho de 2015. A emissao conta com garantia
data de vencimento
fidejuss6ria prestada pela carta de fian<;a prestada pela Fetranspor, pela cessao
fiduciilria de todos os direitos e crE!ditos da Fetranspor relatives a conta bancilria
de titularidade da Fetranspor e da Emissora, conforme previsto nos termos da
respectiva escritura de emissao. Ate a presente data nao houve qualquer evento
de inadimplemento, conversao, repactuac;ao, amortizac;ao, conforme previsto nos
termos da respectiva escritura de emissao.

e

16. Na 1a Emissao de debentures simples, nao conversiveis em a<;5es da especie
quirografitria, para distribuic;ao pUblica com esfor<;os restritos de colocac;ao, da
Concessionilria da Rodovia dos Lagos S.A., no valor total de R$ 67.000.000,00
(sessenta e sete milh5es de reais), com a emiss§o de 6.700 (seis mil e
setecentas) debentures em 10 de abril de 2014, sendo que a data de vencimento
e 10 de abril de 2016. A emissao nao conta com nenhuma garantia. Ate a
presente data nao houve qualquer evento de inadimplemento, conversao,
repactuac;ao, amortiza<;ao, conforme previsto nos termos da respectiva escritura
de emissao.
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17. Na 2a Emiss§o de debentures simples, n§o conversiveis em ac;Oes da espE!cie
quirografi3ria, com garantia adicional fidejuss6ria, para distribuic;§o pUblica com
esforc;os restritos de colocac;:§o, da Companhia de Participa"~Oes em Concess6es,
no valor total de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milh6es de reais),
com a emissao de 56.000 (cinquenta e seis mil) debentures, sendo 34.500 (trinta
e quatro mile quinhentas) debentures da primeira sE!rie e 21.500 (vinte e uma mil
e quinhentas) debentures da segunda sE!rie, em 3 de fevereiro de 2014, sendo
que a data de vencimento e 3 de fevereiro de 2015. A emissao conta com garantia
fidejuss6ria prestada pela CCR S.A., no montante de 100% (cem par cento) do
valor da emiss§o. AtE! a presente data n§o houve qualquer evento de
inadimplemento, convers§o, repactuac;ao, amortizac;§o, conforme previsto nos
termos da respectiva escritura de emissao.
18. Na 1a Emissao de debentures simples, nao conversiveis em ac;Oes, da espE!cie
quirografi3ria, com garantia adicional fidejuss6ria, para distribuic;:§o pUblica com
esforc;:os restritos de colocac;:§o, da Companhia do Metro da Bahia ("MetroBahia"),
no valor total de R$610.000.000,00 (seiscentos e dez milh6es de reais), com a
emiss§o de 61.000 (sessenta e uma mil) debentures em 10 de marc;o de 2014,
sendo que a data de vencimento das debentures
10 de marc;o de 2017. A
emiss§o conta com fianc;:a prestada pela CCR S.A. no montante de 100% (cern par
cento) do valor da emiss§o. Ate a presente data n§o houve qualquer evento de
inadimplemento, convers§o, repactuac;§o, amortizac;:ao facultativa, resgate ou
amortizac;§o das debentures, conforme previsto nos termos da respectiva escritura
de emissao.

e

(xiii) o seu representante legal que assina esta Escritura de Emiss§o tern poderes
estatuti3rios e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigac;Oes ora
estabelecidas e, sendo mandati3rio, teve os poderes legitimamente outorgados,
estando o respective mandata em plena vigor, conforme disposic;Oes de seu
estatuto social; e
(xiv) assegura e assegurara, nos termos do pari3grafo 10 do artigo 10 da Instruc;§o CVM
28, tratamento equitativo a todos as debenturistas de eventuais emiss6es de
debentures realizadas pela Companhia, sociedade coligada, controlada,
controladora au integrante do mesmo grupo da Companhia, em que venha atuar na
qualidade de agente fiduciMio.
8.2.
0 Agente Fiducii3rio exercera suas func;Oes a partir da data de celebrac;§o desta
Escritura de Emissao ou, na hip6tese de substituic;:§o, de eventual aditamento relativo
substituic;:§o, devendo permanecer no exerdcio de suas func;:Oes ate a Data de Vencimento
au, caso ainda restem obrigac;Oes da Companhia nos termos desta Escritura de Emiss§o
inadimplidas ap6s a Data de Vencimento, ate que todas as obrigac;Oes da Companhia nos
termos desta Escritura de Emissao sejam integralmente cumpridas, au, ainda, ate sua
efetiva substituic;§o.

a

30

.•

0 0 0 0

•
• ••
••
00

••

oooo

• • •
•• •• ••
0

0 0

00

0

oo

•• • ••• oooo ••• • ••
•• •
••••
•• • ••• •• •
•
•
oooo
•• • ••
••• •
oo

00

• •• •
• ooo
• oo • •
•

•

0

•

•

00

• •••••• •
•
0. 0.
• •

•••

0

8.3.
Nos casas previstos a baixo e nos de ausEmcia, impedimentos temporilrios, renUncia,
intervent;ao, liquidat;.3o judicial au extrajudicial, faiEmcia, au qualquer outro caso de vacancia
~·
do Agente Fiduciilrio, aplicam-se as seguintes regras:

a

(i)

e facultado aos Debenturistas, ap6s o encerramento da Oferta, proceder
substituit;.3o do Agente Fiduciario e
indicac;ao de seu substitute, em Assembleia
Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse fim;

(ii)

caso a Agente Fiduciilrio nao possa continuar a exercer as suas funt;Oes par
circunstancias supervenientes a esta Escritura de Emissao, devera camunicar
imediatamente o fato aos Debenturistas, solicitando sua substituic;ao e convocar
Assembleia Geral de Debenturistas para esse fim;

(iii)

caso o Agente Fiduciilrio renuncie as suas func;Oes, devera permanecer no exerdcio
de suas func;Oes ate que uma instituic;ao substituta seja indicada pela Companhia e
aprovada pela Assembleia Geral de Debenturistas e assuma efetivamente as suas
func;Oes;

(iv)

sera realizada, dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do evento que
a determinar, Assembleia Geral de Debenturistas para a escolha do novo agente
fiduciilrio, que podera ser convocada pelo prOprio Agente Fiduciilrio a ser
substituido, pela Companhia, par Debenturistas representando, no minima, 10%
(dez par cento) das respectivas Debentures em Circulac;ao, au pela CVM; na
hip6tese da convocac:;ao nao ocorrer em ate 15 (quinze) dias antes do termino do
prazo aqui previsto, cabera Companhia efetua-la, sendo certo que a CVM podera
nomear substitute provis6rio enquanto nao se consumar a processo de escolha do
novo agente fiduciilrio;

a

a

a

(v)

a substituic;.3o do Agente Fiducii3rio (a) estil sujeita .3 comunicac;ao pr€via a CVM e
sua manifestac;ao acerca do atendimento aos requisites previstos na Instruc:;ao CVM
28; e (b) caso a substituic;.3o se der em carater permanente, devera ser objeto de
aditamento a esta Escritura de Emissao que sera devidamente registrada na
JUCESP;

(vi)

as pagamentos ao Agente Fiduciilrio substituido serao efetuados observando-se a
proporcionalidade ao perfodo da efetiva prestac;ao dos servic;os;

(vii) a agente flducii3rio substitute devera, imediatamente ap6s sua nomeac:;ao,
comunica-la Companhia e aos Debenturistas nos termos da Clilusula 6.27 acima;

a

e
(viii) aplicam-se as hip6teses de substituic;ao do Agente Fiduciario as normas e preceitos
emanados da CVM.
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8.4.
Pelo desempenho dos deveres e atribuh;Oes que lh.e competem, nos termos da lei e
desta Escritura de Emissao, a Agente Fiduciario, ou a institui~ao que vier a substitui-lo
nessa qualidade:
~·
(i) recebera uma

remunera~ao:

(a)

de R$ 3.500,00 (tr€s mil e quinhentos reais) por ana, devida pela Companhia,
sendo a primeira parcela da remunera~ao devida no so (quinto) Dia Uti I ap6s a
data de celebra~ao desta Escritura de Emissao, e as demais, no mesmo dia dos
anos subsequentes;

(b)

reajustada anualmente, desde a data de pagamento da primeira parcela anual,
pela varia~ao acumulada do IGPM - indice Geral de Pre~os - Mercado, divulgado
pela Funda~ao GetUiio Vargas, au pelo indice que eventualmente o substitua,
calculada pro rata temporis, se necessaria;

(c)

acrescida do Impasto Sabre Servi~os de Qualquer Natureza - ISSQN, da
Contribui~ao ao Programa de Integra~ao Social - PIS, da Contribui~ao para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e quaisquer outros impastos que
venham a incidir sabre a remunera~ao do Agente Fiduciario, ah~m de juros,
adicionais de impastos, multas ou penalidades correlatas que porventura
venham a incidir com rela~ao a tais tributes sabre opera~Oes da espE!cie, bern
como, quaisquer majora~Oes das alfquotas ja existentes, de forma que o Agente
Fiduciario receba a remunerac;ao como se tais tributes nao fossem incidentes,
exceto pelo Impasto Sabre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR e
Contribuic;ao Social Sabre a Lucro Liquido - CSLL;

(d)

devida ate o vencimento, resgate au cancelamento das Debentures e mesmo
ap6s a seu vencimento, resgate au cancelamento na hip6tese de atuac;ao do
Agente Fiduciario na cobranc;a de eventuais inadimplEmcias relativas as
Debentures nao sanadas pela Companhia, casas em que a remunerac;ao devida
ao Agente Fiduciario sera calculada proporcionalmente aos meses de atuac;ao do
Agente Fiduciario, com base no valor da alinea (a) acima, reajustado conforme a
alinea (b) acima; e

(e)

acrescida, em caso de mora em seu pagamento, independentemente de aviso,
notificac;ao au interpelac;ao judicial ou extrajudicial, sabre as valores em atraso,
de juros de mora de 1% (urn par cento) ao mes e multa nao compensat6ria de
2% (dais par cento) sabre a valor devido e nao pago, ficando os valores em
atraso sujeito a atualizac;ao monetaria pelo IGP-M, incidente desde a data da
inadimpl€ncia ate a data do efetivo pagamento, calculado pro rata die.

(ii)

sera reembolsado pela Companhia por todas as despesas que comprovadamente
incorrer para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou para realizar
seus crE!ditos, tais como notificac;Oes, extra~ao de certidOes, fotoc6pias,
digitalizac;Oes, envio de documentos, despesas com conferEmcia telefOnicas cantatas
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telef6nicos, viagens, transportes, alimentac;ao e estadias, despesas com
especialistas, incluindo auditoria e/ou fiscalizac;ao, entre outras, no prazo de ate 30
(trinta) dias contados da entrega dos documentos comprob~'itOrios neste sentido,
desde que, sempre que possivel, as despesas tenham side previamente aprovadas
pela Companhia.
(iii)

poden:i, em case de inadimplencia da Companhia no pagamento das despesas a que
se refere o incise (ii) acima por um periodo superior a 30 (trinta) dias, solicitar aos
Debenturistas adiantamento para o pagamento de despesas com procedimentos
legais, judiciais au administrativos que o Agente Fiduciiirio venha a incorrer para
resguardar os interesses dos Debenturistas, despesas estas que deverao ser,
sempre que possfvel, aprovadas e adiantadas pelos Debenturistas, na proporc;ao de
seus creditos, e, posteriormente, ressarcidas pela Companhia, sendo que as
despesas a serem adiantadas pelos Debenturistas, na proporc;ao de seus creditos,
incluem as gastos com honorckios advocatfcios de terceiros, depOsitos, custas e
taxas judici.3rias nas ac;Oes propostas pelo Agente Fiducii3rio au decorrentes de
ac;Cies contra ele propostas no exerdcio de sua func;ao, au ainda que lhe causem
pre]UIZOS ou riscos financeiros, enquanto representante da comunh§o dos
Debenturistas; as eventuais despesas, depOsitos e custas judiciais decorrentes da
sucumbencia em ac;Oes judiciais serao igualmente suportadas pelos Debenturistas
bem como sua remunerac;ao, na hipOtese da Emissora permanecer em
inadimplencia com relac;ao ao pagamento desta par um perfodo superior a 30
(trinta) dias, podendo a Agente Fiduciiirio solicitar adiantamento aos Debenturistas
para cobertura da sucumbencia arbitrada em jufzo, sendo certo que os recursos
deverao ser disponibilizados em tempo hilbil de modo que nao haja qualquer
possibilidade de descumprimento de ordem judicial por parte deste Agente
Fiduciilrio, sendo que a cr€dito do Agente Fiduciiirio por despesas incorridas para
proteger direitos e interesses au realizar creditos dos Debenturistas que nao tenha
side saldado na forma prevista acima sera acrescido dfvida da Companhia, tendo
preferencia sabre estas na ordem de pagamento.

a

8.5.
Alem de outros previstos em lei, na regulamentac;§o da CVM e nesta Escritura de
Emissao, constituem deveres e atribuic;Oes do Agente Fiduciiirio:
(i)

responsabilizar-se integralmente
legislac;ao vigente;

pelos servic;os

contratados,

nos termos

da

(ii)

custear (a) todas as despesas decorrentes da execuc;ao des seus servic;os, incluindo
todos as tributes, municipais, estaduais e federais, presentes au futures, devidos
em decorrencia da execuc;ao dos seus servic;os, observado a disposto na Clilusula
8.4 acima; e (b) todos as encargos dveis, trabalhistas ejou previdenciilrios;

(iii)

proteger as direitos e interesses dos Debenturistas, empregando, no exerdcio da
func;ao, o cuidado e a diligencia com que todo homem ativo e probe emprega na
administrac;ao dos seus prOprios bens;
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renunciar
func:;§o, na hip6tese de superveniencip de conflito de interesses ou de
qualquer outra modalidade de inaptid.3o;

.

(v)

conservar em boa guarda toda a escriturac;ao, correspondEmcia e demais papeis
relacionados com o exercfcio de suas func:;Oes;

(vi)

verificar, no momenta de aceitar a func;ao, a veracidade das informac;Oes contidas
nesta Escritura de Emissao, conforme jil verificado nos termos da declarac;§o
prevista acima, tendo, para tanto, diligenciado para sanar eventuais omiss6es,
falhas ou defeitos de que tenha tido conhecimento;

(vii) promover nos competentes Org§os, caso a Companhia n§o a fac;a, a inscric;§o ejou
o registro desta Escritura de Emiss§o e seus respectivos aditamentos, sanando as
lacunas e irregularidades porventura neles existentes;
(viii) acompanhar a observancia da periodicidade na prestac;ao das informac;Oes
obrigat6rias, alertando os Debenturistas acerca de eventuais omissOes ou
inverdades constantes de tais informac;Oes;
(ix)

emitir parecer sabre a suficiEmcia das informac;5es constantes das propostas de
modificac;Oes nas condic;5es das Debentures;

(x)

solicitar, quando considerar necessilrio para o fiel desempenho de suas func;5es,
certid5es atualizadas dos distribuidores dveis, das Varas de Fazenda PUblica,
cart6rios de protesto, Juntas de Conciliac;ao e Julgamento, Procuradoria da Fazenda
PUblica, onde se localiza a sede do estabelecimento principal da Companhia;

(xi)

solicitar, quando considerar necessilrio, auditoria extraordinilria na Companhia;

(xii) convocar, quando necessilrio, Assembleia Geral de Debenturistas nos termos da
Clilusula 9 abaixo;

a

(xiii) comparecer
Assembleia Geral de Debenturistas a fim de prestar as informac;5es
que lhe forem solicitadas;

a

(xiv) elaborar e enviar
Companhia relat6rio anual destinado aos Debenturistas, nos
termos do artigo 68, pan3grafo 1°, alinea (b), da Lei das Sociedades par Ac;5es, que
deveril canter, ao menos, as informac;5es abaixo:

1.

eventual omissao ou inverdade de que tenha conhecimento, contida nas
informac;5es divulgadas pela Companhia, ou, ainda, o inadimplemento ou atraso
na obrigat6ria prestac;ao de informac;5es pela Companhia;

2.

alterac;Oes societilrias da Companhia ocorridas no perfodo;
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comentilrios sabre as demonstrat;Oes financeiras.. da Companhia, com enfoque nos
indicadores econ6micos, financeiros e de estrutura de capital da Companhia;

.

4.

posit;.3o da Oferta ou colocat;.3o das Debentures no mercado;

5.

resgate, amortizat;ao, repactuac;ao e pagamentos realizados no perfodo, bern
como aquisit;Oes e vendas de Debentures efetuadas pela Companhia;

6.

acompanhamento da destinat;ao dos recursos captados por meio das Debentures,
de acordo com os dados obtidos com os administradores da Companhia;

7.

relac;ao dos bens e valores eventualmente entregues

8.

cumprimento das demais obrigat;Oes assumidas pela Companhia nos termos desta
Escritura de Emissao;

9.

existencia de outras emiss5es de debentures, pt.iblicas ou privadas, feitas pela
Companhia, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do
mesmo grupo da Companhia em que tenha atuado como agente fiduciilrio, bern
como os dados sabre tais emiss6es previstos no artigo 12, inciso XVII, alfnea (k),
da Instru~;ao CVM 28, indicando (a) denomina~;ao do ofertante; (b) valor da
emissao; (c) quantidade de debentures emitidas; (d) esp€cie; (e) prazo de
vencimento; (f) tipo e valor dos bens dados em garantia e denominac;ao dos
garantidores, conforme o caso; e (g) eventos de resgate, amortizat;.3o, conversao,
repactua~;ao e inadimplemento no perfodo; e

a sua administrac;ao;

10. declarac;ao sabre sua aptid.3o para continuar exercendo a funt;.3o de agente
fiduciilrio.
(xv) disponibilizar o relat6rio a que se refere o inciso (xiv) acima, no prazo milximo de 4
meses contados da data de encerramento do exerdcio social da Companhia, ao
menos na sede da Companhia, no escrit6rio do Agente Fiduciilrio ou, quando
instituic;ao financeira, no local por ela indicado, na CVM, na CETIP e na
BM&FBOVESPA e na sede dos Coordenadores, bem como informar a Companhia
acerca da intenc;ao de protocolil-lo com, no mfnimo, 1 (um) Dia Util de
antecedencia;
(xvi) publicar, as expensas da Companhia, nos termos da Clilusula 6.26 acima, ant.incio
comunicando aos Debenturistas que o relat6rio a que se refere o inciso (xiv) acima
encontra-se disposic;ao nos locais indicados no inciso (xv) acima;

a

(xvii) manter atualizada a relac;ao dos Debenturistas e seus enderec;os, mediante,
inclusive, gest5es perante a Companhia, o Escriturador Mandatilrio, o Banco
Liquidante da Emissao, a CETIP e a BM&FBOVESPA, sendo que, para fins de
atendimento ao disposto neste inciso, a Companhia expressamente autoriza, desde
jil, o Escriturador Mandatilrio, o Banco Liquidante da Emissao, a CETIP e a
35

... ..•••••. •..... ...... •
.. .. ... • ... ••
.. •••• •.. .. .. • ..• •
••
...• • •
••••
•
• ••

•
•••

•
••• •••

••••

•

•

.. .... .. .. • ...•

• •
•• •• • •
•

•• •
• •

•
•
• ••••
••

BM&FBOVESPA a atenderem quaisquer solicita.;Oes feitas pelo Agente Fiduci<lrio,
inclusive referente divulga.;ao, a qualquer momenta, da posi<;.3o de Debentures, e
seus respectivos Debenturistas;
•·

a

(xviii) coordenar o sorteio das Debentures nos casos previstos nesta Escritura de
Emissao;
(xix) fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes desta Escritura de Emissao,
inclusive (a) daquelas impositivas de obriga<;Oes de fazer e de n.3o fazer; (b)
daquela relativa
obriga<;.3o de manuten<;.3o da contrata<;.3o de agencia de
classifica<;.3o de risco para atualiza<;.3o do relat6rio de classifica<;.3o de risco das
Debentures nos termos da Cl<lusula 7.1.18. acima e (c) daquela relativa
observ.3ncia do indice Financeiro;

a

a

(xx) notificar os Debenturistas, se possivel individualmente, no prazo de ate 15 (quinze)
Dias Uteis da data em que o Agente Fiduci<lrio tomou conhecimento, de qualquer
inadimplemento, pela Companhia, de qualquer obriga<;.3o prevista nesta Escritura
de Emissao, indicando o local em que fornecera aos interessados maiores
esclarecimentos, sendo que a notifica<;ao discriminara as providencias judiciais e
extrajudiciais que o Agente Fiduci<lrio tenha tomado para acautelar e proteger os
interesses da comunh.3o dos Debenturistas. Comunica<;.3o de igual teor deve ser
enviada .3 Companhia, CVM, CETIP e a BM&FBOVESPA;

a

a

(xxi) divulgar as informa<;Oes referidas no inciso (xiv) acima, item (9), em sua pi3gina na
Internet tao logo delas tenha conhecimento;
(xxii) fazer com que a Companhia cumpra com sua obriga<;.3o de manter atualizado o
relat6rio de rating, nos termos da Cl<lusula 7.1. 18 desta Escritura de Emissao;
(xxiii)

disponibilizar aos Debenturistas e aos participantes do mercado o Valor Nominal
Uniti3rio das Debentures, a ser calculada pelo Agente Fiducii3rio em conjunto com a
Emissora, em sua central de atendimento ejou na sua pi3gina na rede mundial de
computadores ( www. pentaqonotrustee. com. br);

(xxiv) acompanhar com o Banco Liquidante da Emissao, em cada Data de Pagamento da
Remunera<;ao das Debentures, o integral e pontual pagamento dos valores devidos
pela Emissora aos Debenturistas, nos termos desta Escritura de Emissao; e
(xxv) acompanhar a destina<;.3o de recursos captados por meio da presente Emissao, de
acordo com os dados obtidos juntos aos administradores da Emissora.
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8.6.
No caso de inadimplemento, pela Companhia, Qe qualquer de suas obrigac;Oes
previstas nesta Escritura de Emiss§o, n§o sanado nos prazos expressamente previstos nesta
Escritura de Emissao, conforme aplicilveis, devera o Agente Fiduc.'iilrio usar de toda e
qualquer ac;ao para proteger direitos ou defender interesses dos Debenturistas, devendo
para tanto:
(i)

declarar, observadas as condh:;Oes desta Escritura de Emissao, antecipadamente
vencidas as Debentures e cobrar seu principal e acess6rios;

(ii)

requerer fah~ncia da Emissora ou iniciar procedimento da mesma natureza quando
aplicclvel;

{iii)

tamar quaisquer outras providencias necessilrias para que os Debenturistas
realizem seus creditos; e

(iv)

representar os Debenturistas em processo de falencia, recuperac;ao judicial,
recuperac;ao extrajudicial au, se aplic.3vel, intervenc;ao ou liquidac;ao extrajudicial da
Companhia.

8.7.
Observado o disposto nas CliiUsulas 6.25.1 a 6.25.5 acima, o Agente Fiduciclrio
somente se eximiril da responsabilidade pela nao adoc;ao das medidas contempladas na
Clilusula 8.6, incises (i) a (iii) acima, se, convocada a Assembleia Geral de Debenturista,
esta assim o autorizar par deliberac;ao da unanimidade das Debentures em Circulac;Eio. Na
hip6tese da Clilusula 8.6, incise {iv) acima, sera suficiente a deliberac;ao da maioria das
Debentures em Circulac;ao.
8.8.
0 Agente Fiduciilrio nao sera obrigado a efetuar nenhuma verificac;ao de veracidade
nas deliberac;Oes societilrias e em atos da administrac;ao da Companhia ou ainda em
qualquer documento au registro que considere autentico e que Ihe tenha sido encaminhado
pela Companhia ou par terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decis5es, e nao sera
responsavel pela elaborac;ao desses documentos, que permanecerao sob obrigac;ao legal e
regulamentar da Companhia elabonHos, nos termos da legislac;ao aplicilvef.
8.9.
0 Agente Fiduciilrio nao emitiril qualquer tipo de opini.3o ou fara qualquer jufzo sabre
a orientac;ao acerca de qualquer fato da Emissao que seja de competencia de definic;Eio pelos
Debenturistas, comprometendo-se tao somente a agir em conformidade com as instruc;Oes
que lhe forem transmitidas pelos Debenturistas. Neste sentido, o Agente Fiduciilrio nao
possui qualquer responsabilidade sabre o resultado ou sabre os efeitos juridicos decorrentes
do estrito cumprimento das orientac;Oes dos Debenturistas a ele transmitidas conforme
definidas pelos Debenturistas e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de
eventuais prejuizos que venham a ser causados em decorrencia disto aos Debenturistas ou
Emissora. A atuac;ao do Agente Fiduci.3rio fimita-se ao escopo da Instruc;ao CVM 28 e dos
artigos aplicilveis da Lei das Sociedades par Ac;Oes e desta Escritura de Emissao, estando
este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que nao
tenha decorrido da legislac;ao aplicilvel.

a
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8.10. Os atos au manifesta<;Oes par parte do }\gente Fiduciilrio que criarem
responsabilidade para as Debenturistas ejou exonerarem terceiros de obrigac;Oes para com
eles, somente ser§o villidos quando previamente assim deliberadcf" pelos Debenturistas
reunidos em Assembleia Geral.

8.11. 0 Agente Fiduciilrio pode se balizar nas informac;5es que lhe forem disponibilizadas
pela Emissora para acompanhar o atendimento do indice Financeiro. Neste sentido, o
Agente Fiduci.3rio garante que esta Escritura de Emiss§o contE!m, no minima, o
detalhamento dos critE!rios que ser§o utilizados par ele para o acompanhamento do referido
indice Financeiro, observada, inclusive, a obriga~ao da Emissora de entrega da
documenta~ao prevista na clilusula 7.1.1, incise (i) acima, que sera utilizada para fins do
acompanhamento do indice Financeiro.
9.

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

9.1.
Os Debenturistas poderao, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, de
acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades par A~Oes, a fim de deliberarem
sobre materia de interesse da comunhao dos Debenturistas ("Assembleia Geral de
Debenturistas").
9.2.
As Assembleias Gerais de Debenturistas poderao ser convocadas pelo Agente
Fiduciilrio, pela Companhia, par Debenturistas que representem, no minima, 10% (dez par
cento) das Debentures em Circula~ao, ou pela CVM.
9.3.
A convoca~ao das Assembleias Gerais de Oebenturistas dar-se-a mediante anUncio
publicado pelo menos 3 (tr€:5) vezes nos termos da Clilusula 6.26 acima, respeitadas outras
regras relacionadas a publica~ao de anUncio de convoca~ao de assembleias gerais
constantes da Lei das Sociedades par A~Oes, da regulamenta~ao aplicilvel e desta Escritura
de Emissao.
9.4.
As Assembleias Gerais de Debenturistas instalar-se-ao, em primeira convoca~ao,
com a presen~a de titulares de, no mfnimo, metade das Debentures em Circula~§o, e, em
segunda convoca~ao, com qualquer quOrum.
9.5.
A presidencia das Assembleias Gerais de Debenturistas caberil a pessoa eleita pelos
Debenturistas ou aqueles que forem designados pela CVM.
Nas delibera~Oes das Assembleias Gerais de Debenturistas, a cada Debenture em
Circula~ao cabera um veto, admitida a constitui~ao de mandatilrio, Debenturista ou nao.
Exceto se de outra forma disposto nesta Escritura de Emissao, todas as delibera~6es a
serem tomadas em Assembleia Geral de Debenturistas dependerao de aprova~ao de
Debenturistas que representem, no minimo, a maioria simples das Debentures em

9.6.

Circula~ao.

9.6.1. N.3o estao inclu[dos no quorum a que se refere

a Clilusula 9.6 acima:
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as quoruns expressamente previstos em outras Clilusulas desta Escritura de
Emissao;

..

(ii) as seguintes altera~Oes deverao ser aprovadas par Debenturistas representando, no
minima, 90% (noventa par cento) das Debentures em Circulac;ao: (a) das
disposic;Oes desta Clilusula 9.6.1 (ii); {b) de qualquer dos quoruns previstos nesta
Escritura de Emissao; (c) da reduc;ao da Remunerac;ao das Debentures; (d) de
quaisquer datas de pagamento de quaisquer valores previstos nesta Escritura de
Emissao; (e) da esp€cie das Debentures para uma esp€cie com menor prioridade de
seus cr€ditos em caso de falencia da Emissora; (f) da criac;ao de evento de
repactua~ao; e (g) das disposic;Oes relativas a Clausula 6.18. - Aquisic;;ao Facultativa
acima; e

(iii) qualquer alterac;;ao nos Eventos de Inadimplemento, que deverao ser aprovadas par
Debenturistas representando, no mfnimo 75% {setenta e cinco par cento) das
respectivas Debentures em Circula~ao.
9.7.
Para os fins desta Escritura de Emissao, "Debentures em Circulac§o" significam todas
as Debentures subscritas e integralizadas e nao resgatadas, exclufdas as Debentures
mantidas em tesouraria e, ainda, para fins de constituic;;.3o de quorum, pertencentes, direta
ou indiretamente, (i) a Companhia; (ii) a qualquer controladora, a qualquer controlada ejou
a qualquer coligada da Companhia; au (iii) a qualquer diretor, conselheiro, cOnjuge,
companheiro au parente ate o 30 (terceiro) grau da Companhia.
9.8.
Sera facultada a presenc;;a dos representantes legals da Companhia nas Assembleias
Gerais de Debenturistas.
9.9.
0 Agente Fiduciario devera comparecer as Assembleias Gerais de Debenturistas e
prestar aos Debenturistas as informac;;Oes que lhe forem solicitadas.

9.10. Aplica-se as Assembleias Gerais de Debenturistas, no que couber, a disposto na Lei
das Sociedades par Ac;;Oes sabre a assembleia geral de acionistas.
10.

DECLARAC6ES DA COMPANHIA

10.1. A Companhia, neste ato, declara que:
(i)

e uma sociedade anOnima registrada na CVM na categoria B, devidamente
organizada, constitufda e existente em situac;;ao regular segundo as leis da
RepUblica Federativa do Brasil, bern como esta devidamente autorizada a
desempenhar as atividades descritas em seu objeto social;

(ii)

esta devidamente autorizada pelos 6rg.3os societ<3rios competentes a celebrar a
presente Escritura de Emissao, a emitir as Debentures e a cumprir as suas
obrigac;;Oes aqui previstas e nos demais documentos relatives a Emissao, tendo sido
satisfeitos todos as requisitos legais e estatutarios necess<3rios para tanto;
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(iii)

seus representantes legais que assinam esta Escritura de Emissao tern poderes
estatutilrios para assumir, em nome da Companhia, as obriga~~Oes aqui previstas e,
sendo mandat.3rios, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os
respectivos mandates em plena vigore efeito;

(iv)

esta Escritura de Emissao, as obriga~Oes da Emissora aqui previstas e as
obrigac;Oes decorrentes das declarac;Oes prestadas pela Emissora nos termos do
artigo 56 da Instrw;ao CVM 400 constituem obrigac;Oes legais, villidas, vinculantes e
exigfveis da Companhia, exequfveis de acordo com os seus termos e condic;Oes,
falencia,
exceto que sua execw;ao podera estar limitada par leis relativas
insalvencia, recuperac;ao, liquidac;ao ou leis similares afetando a execuc;ao de
direitos de credares em geral;

a

(v)

a celebrac;ao desta Escritura de Emissaa, o cumprimento das obrigac;Oes da
Emissora aqui previstas e a realizac;aa da Emissao e da Oferta {1) nao infringem o
estatuto social da Companhia; (2) nao infringem qualquer cantrato ou instrumento
que vincule ou afete a Emissara; (3) nao resultaraa em (i) vencimento antecipado
de qualquer abrigac;§o estabelecida em qualquer contrato ou instrumenta que
vincule ou afete a Emissara; (ii) criac;ao de qualquer Onus sabre qualquer de seus
ativos ou bens; ou (iii) rescis.3o de qualquer desses cantratos ou instrumentos; (4)
nao infringem qualquer disposic;ao legal ou regulamentar a que a Companhia ejou
qualquer de seus ativos esteja sujeito; e (5) n§o infringem qualquer ardem, decis§o
au sentenc;a administrativa, judicial ou arbitral que afete a Campanhia ejou
qualquer de seus ativos;

(vi)

as infarmac;6es constantes do Formuli3ria de Referencia (conforme abaixa definida)
canterao, desde o pedida de registra de distribuic;ao pUblica das Debentures na CVM
e seu respectivo registro ate a ocorrencia de urn evento que de causa
sua
atualizac;§o, na forma e nos prazas da lei, todas as informac;Oes atualizadas
relevantes em relac;ao a Emissora requeridas nos termas da lei e necessi3rias para
que os investidares tenham condic;6es de fazer uma analise correta dos ativas,
passivos, das respansabilidades da Emissora, de sua condic;§o financeira, Iueras,
perdas, perspectivas e direitos em relac;§a as Debentures, e n§o conterao
declarac;6es falsas ou amiss6es de fatos relevantes, senda que tais informac;6es,
fatos e declarac;6es que constar§o do Formuli3ria de ReferEmcia (conforme abaixa
definido) em relac;ao a Emissora ser§o verdadeiras, consistentes, corretas e
suf1cientes;

a

(vii) as demonstrac;Oes financeiras da Companhia relativas aos exerdcias socials
encerradas em 31 de dezembro de 2011, 2012 e 2013 e aos periodos trimestrais
encerradas ji3 divulgados no exercicio de 2014, representam corretamente a
posic;§o patrimonial e financeira da Companhia naquelas datas e para aqueles
perfodos e foram devidamente elaboradas em conformidade com os prindpios
conti3beis determinados pela regulamentac;ao aplici3vel. Tais informac;6es financeiras
foram elaboradas de acorda com os prindpios conti3beis geralmente aceitos no
40
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Brasil, que foram aplicados de maneira consist~nte nos perfodos envolvidos e,
desde a data das demonstrat;Oes financeiras mais recentes, n.§io houve nenhum
efeito adverso relevante na situac;§o financeira e nos result~idos operacionais em
questao, nao houve qualquer operac;ao envolvendo a Companhia fora do curse
normal de seus neg6cios e que seja relevante para a Companhia;
(viii) acredita estar cumprindo as leis, regulamentos, normas administrativas e
determinac;Oes dos 6rg.3os governamentais, autarquias, juizos au tribunals
aplic<3veis
condw;ao de seus neg6cios e que sejam relevantes para a execuc;ao
das atividades da Emissora, exceto com relac;ao (1} i:lquelas leis e regulamentos
que estejam sendo contestados de boa fe pela Emissora ou para as quais a
Emissora possua provimento jurisdicional vigente determinando sua n§o
aplicabilidade, e/ou (2) aquelas cujos eventuais descumprimentos n§o resultem em
impacto adverso relevante para suas atividades ou situac;ao financeira;

a

(ix)

exceto conforme informado no prospecto preliminar ("Prospecto Preliminar") e no
prospecto definitivo ("Prospecto Definitivo" e quando considerado em conjunto com
o Prospecto Preliminar, "Prospectos"), e no formulilrio de referencia, elaborado pela
Companhia em conformidade com a Instruc;§o CVM no 480, de 07 de dezembro de
2009, conforme alterada ("Instrucao CVM 480"), incorporado par referenda aos
Prospectos ("Formulilrio de Referencia"), tern, nesta data, todas as autorizac;Oes e
licenc;as (inclusive ambientais) relevantes exigidas pelas autoridades federais,
estaduais e municipals para o exerdcio de suas atividades, estando todas elas
villidas, exceto no que se referir a autorizac;Oes e licenc;as cuja perda, revogac;ao ou
cancelamento nao resulte em impacto adverso relevante para suas atividades ou
situac;ao financeira;

(x)

exceto conforme informado nos Prospectos e no Formulilrio de Referencia, inexiste
(1) descumprimento de qualquer disposic;.3o relevante contratual, legal ou de
qualquer ordem judicial, administrativa ou arbitral; ou (2) qualquer processo,
judicial, administrativo ou arbitral, inquerito ou qualquer outro tipo de investigac;§o
governamental, em qualquer dos casas deste incise, que possa vir a lhe causar um
efeito adverso relevante que nao aqueles relatados nas suas demonstrac;Oes
financeiras e em seu Formulilrio de Referencia;

(xi)

nao hil qualquer ligac;ao entre a Companhia e o Agente Fiduciilrio que impec;a o
Agente Fiduciilrio de exercer plenamente suas func;Oes;

(xii) nao omitiu nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e
que possa resultar em alterac;ao substancial adversa das suas situac;Oes econOmicofinanceiras ou juridica da Emissora em prejuizo dos investidores das Debentures;
(xiii) tem plena ciencia e concorda integralmente com a forma de divulgac;ao e apurac;ao
do IPCA, apurada e divulgada pelo IBGE, inclusive acerca da forma de cillculo da
Remunerac;ao das Debentures, a qual foi acordada par livre vontade da Emissora,
em observ<3ncia ao prindpio da boa-fe;
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(xiv) as informac;;Oes fornecidas ao mercado pela Emissora durante todo o prazo de
distribuir;.3o, inclusive aquelas eventuais e peri6dicas constan'tes da atualizar;ao do
registro da Emissora, que venham a integrar os Prospectos, sao verdadeiras,
consistentes, de qualidade e suficientes, permitindo aos investidores a tomada de
decis.§o fundamentada a respeito da Oferta; e

(xv) nao

e

necessilrio qualquer registro, consentimento, autorizar;ao, aprovar;ao, licenr;a,
ordem de, au qualificar;ao junto a qualquer autoridade governamental ou 6rg.3o
regulat6rio para o cumprimento pela Emissora de suas obrigar;Oes nos termos da
presente Escritura, au para a realizar;ao da Emissao, exceto pelo disposto a seguir:
(1) arquivamento desta Escritura na JUCESP, (2) registro da Oferta na CVM; (3)
registro das Debentures junto ao MDA, ao CETIP 21, ao DDA e ao PUMA, (4)
publicac;ao no Dickio Oficial da Uni§o de portaria a ser emitida pelo Ministerio dos
Transportes, par meio do qual o Ministerio dos Transportes devera considerar como
prioritarios as Projetos de Investimento, e, (5) arquivamento na JUCESP e
publicac;ao no DOESP e no Jornal de Jundiai das atas da AGEe RCA da Companhia.

11.

DESPESAS

11.1. Correrao par conta da Companhia todos as custos incorridos com a Oferta au com a
estruturac;ao, emissao e execuc;ao das Debentures, incluindo publicac;Oes, inscric;Oes,
registros, contratac;ao do Agente Fiduciario, do Escriturador Mandatario, do Banco
Liquidante da Emissao, da agencia de classificac;ao de risco e dos demais prestadores de
servic;os, e quaisquer outros custos relacionados as Debentures.
12.

DISPOSIC6ES GERAIS

12.1. As obrigac;Oes assumidas nesta Escritura de Emissao tern carater irrevogavel e
irretratavel, obrigando as partes e seus sucessores, a qualquer titulo, ao seu integral
cumprimento.
12.2. Qualquer alterac;ao a esta Escritura de Emissao somente sera considerada valida se
formalizada par escrito, em instrumento prOprio assinado par todas as partes.
12.3. A invalidade au nulidade, no todo au em parte, de quaisquer das clc3usulas desta
Escritura de Emissao nao afetara as demais, que permanecer§o validas e eficazes ate o
cumprimento, pelas partes, de todas as suas obrigac;Oes aqui previstas. Ocorrendo a
declarac;ao de invalidade au nulidade de qualquer cJausula desta Escritura de Emissao, as
partes se obrigam a negociar, no menor prazo possfvel, em substituic;i3o a clc3usula
declarada invc31ida au nula, a inclusao, nesta Escritura de Emissao, de termos e condic;Oes
vc31idos que reflitam as termos e condic;Oes da crausula invalidada au nula, observados a
intenc;ao e o objetivo das partes quando da negociac;ao da clausula invalidada au nula e o
contexte em que se insere.
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12.4. Qualquer tolerancia, exerdcio parcial ou concessao entre as partes sera sempre
considerado mera liberalidade, e nao configurara renUncia ou perda de qualquer direito,
faculdade, priviiE!gio, prerrogativa au poderes conferidos (inclusive· de mandata), nem
implicara nova~ao, alterac;ao, transigencia, remissao, modificac;ao ou reduc;ao dos direitos e
obrigac;Oes daqui decorrentes.
12.5. As partes reconhecem esta Escritura de Emissao e as Debentures como titulos
executives extrajudiciais nos termos do artigo 585, incises I e II, do C6digo de Processo
Civil.
12.6. Para os fins desta Escritura de Emissao, as partes poderao, a seu criteria exclusive,
requerer a execw;ao espedfica das obrigac;Oes aqui assumidas, nos termos dos artigos 461,
621 e 632 do C6digo de Processo Civil, sem prejuizo do direito de declarar o vencimento
antecipado das Debentures nos termos desta Escritura de Emissao.

13.

fORO

13.1. Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de S8o Paulo, Estado de sao Paulo, com
exclusao de qualquer outro, par mais privilegiado que seja, para dirimir as quest5es
porventura resultantes desta Escritura de Emissao.
Estando assim certas e ajustadas, as partes, obrigando-se por si e sucessores, firmam esta
Escritura de Emissao em 3 (tres) vias de igual tear e forma, juntamente com 2 (duas)
testemunhas, que tambem a assinam.
sao Paulo, 26 de agosto de 2014.
(As assinaturas seguem nas 3 (tres) paginas seguintes.)
(Restante desta pagina intencionalmente deixado em branco.)
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Instrumento Particular de Escritura da Sexta Emissao de Debentures Simples, N§o
Conversiveis em A<;Oes, em SE§:rie

da

Concessiom3ria

do

Sistema

Unica, da Especie Quirograf.3ria, para Distribuh;So PUblica
AnhangOera-Bandeirantes

S.A.,

celebrado

entre

a

Concessioniiria do Sistema AnhangOera -Bandeirantes S.A. e Pent.3gono S.A. Distribuidora
de Tftulos e Valores Mobili.3rios - Pc3gina de Assinaturas 1/3.

ConcessionSiria do Sistema Anhangiiera-Bandeirantes S.A.

wr;~/V~/0
No. e:

Cargo:

Cargo:

Roberto Siriani de Oliveira
Oiretor
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Instrumento Particular de Escritura da Sexta Emissao de Debentures Simples, Nao
Conversiveis em Ac;Oes, em serie Unica, da Espekie Quirografilria, para Distribuic;.3o PUblica
da Concessionilria do Sistema AnhangOera-Bandeirantes S.A., ~· celebrado entre a
Concessionilria do Sistema AnhangOera-Bandeirantes S.A. e Pentilgono S.A. Distribuidora de
Tftulos e Valores Mobiliilrios - Pilgina de Assinaturas 2/3.

Pent;flgono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliillrios

~""d~/r&

/Nome:

p

o Silva

Cargo;

P

ocur-ador
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Instrumento Particular de Escritura da Sexta EmissaQ de Debentures Simples, Nao
Conversiveis em A<;Oes, em serie Unica, da Especie Quirografaria, para Distribui<;ao PUblica
da Concession.:kia do Sistema AnhangOera-Bandeirantes S.A., •· cetebrado entre a
Concessionilria do Sistema AnhangOera-Bandeirantes S.A. e Pentc3gono S.A. Distribuidora de
Tftulos e Valores Mobiliilrios- Pilgina de Assinaturas 3/3.
TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF/MF:

,_,
-,

- -...._

'_..
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