INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES,
NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM DUAS SÉRIES, PARA
COLOCAÇÃO PRIVADA, DA BRASIL PHARMA S.A.

ENTRE
BRASIL PHARMA S.A.
(EMISSORA)
E
BTG PACTUAL PROP FEEDER (1) S.À.R.L.
(DEBENTURISTA)

DATADO DE 16 DE JUNHO DE 2016

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES,
NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM DUAS SÉRIES, PARA
COLOCAÇÃO PRIVADA, DA BRASIL PHARMA S.A.
Pelo presente instrumento particular,
(a) BRASIL PHARMA S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a
Comissão de Valores Mobiliário (“CVM”), categoria A, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, Torre 4, 2º e 3º andares, Itaim
Bibi, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o
n.º 11.395.624/0001-71, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social (“Emissora”); e
(b) BTG PACTUAL PROP FEEDER (1) S.À.R.L., sociedade constituída e existente de acordo com
as leis de Luxemburgo, com sede na Rue Eugène Ruppert, n.º 6, L-2453, Luxemburgo, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 21.334.748/0001-09, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos
(“Debenturista”);
(sendo a Emissora e o Debenturista doravante designados conjuntamente, “Partes”, e, individual e
indistintamente, “Parte”)
RESOLVEM as Partes, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, firmar o presente
“Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, para Colocação Privada, da Brasil Pharma S.A.”
(“Escritura”), nos termos e condições abaixo.
1.
1.1.

AUTORIZAÇÃO
A presente Escritura é celebrada de acordo com a autorização da Reunião do Conselho de

Administração da Emissora, realizada em 16 de junho de 2016, que aprovou a emissão das
Debêntures da Quarta Emissão (“RCA”), conforme disposto no artigo 59, § 1º, da Lei n.º 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e no artigo 10, alínea “t”,
do Estatuto Social da Emissora.
2.

REQUISITOS

2.1.

A 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie

quirografária, em duas séries, para colocação privada, da Emissora (“Debêntures da Quarta
Emissão” e “Quarta Emissão”, respectivamente) será realizada com observância dos seguintes
requisitos:
2.2.

Arquivamento e Publicação da Ata da RCA

2.2.1. A ata da RCA que deliberou sobre a Quarta Emissão será arquivada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo (“JUCESP”) e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e
no jornal “Valor Econômico”, nos termos do artigo 62, inciso I, e do artigo 289 da Lei das Sociedades
por Ações.

2.3.

Inscrição e Registro desta Escritura

2.3.1. Esta Escritura e seus eventuais aditamentos (“Aditamentos”) serão registrados na JUCESP,
conforme disposto no artigo 62, inciso II e §3º, da Lei das Sociedades por Ações.
2.4.

Registro da Emissão

2.4.1. A Quarta Emissão não será objeto de registro perante a CVM ou perante a Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA (“ANBIMA”), uma vez que
as Debêntures da Quarta Emissão serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de
venda ou intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição perante investidores.
2.5.

Registro na CETIP

2.5.1.

As Debêntures da Quarta Emissão serão registradas em nome do titular das debêntures na

CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”).
2.6.

Objeto Social da Emissora e Prazo de Duração.

2.6.1.

De acordo com o artigo 3º do Estatuto Social da Emissora, esta tem por objeto social: (a) o

comércio, a fabricação, a importação e a exportação de artigos farmacêuticos, produtos químicos e
dietéticos, perfumes e essências, cosméticos, produtos de higiene e toucador, saneantes
domissanitários, nutrimentos e aparelhos acessórios usados para fins terapêuticos ou de correção
estética e produtos utilizados para fins diagnósticos e analíticos; (b) a prestação de serviços
peculiares ao comércio varejista, tais como serviço de entregas domiciliares de produtos
comercializados ou não pela Emissora, gerenciamento de informações cadastrais e armazenamento
de dados sobre vendas de produtos e serviços, realizados através de convênios, gerenciamento e
participação de programas de benefício de medicamentos (“PBM”) no setor privado e público; (c) loja
de conveniência e “drugstore”, destinadas ao comércio, mediante auto-serviço ou não, de diversas
mercadorias com ênfase para aquelas de primeira necessidade e serviços relativos ao objeto social;
(d) importação e exportação de qualquer produto afim com seu objeto social; (e) o transporte
rodoviário de mercadorias; (f) a promoção e a participação em empreendimentos imobiliários; (g) o
comércio, a importação e a exportação de artigos, máquinas, e equipamentos afins com seu objetivo
social; (h) participação em outras sociedades, simples ou empresárias, nacionais ou estrangeiras, na
qualidade de sócia, acionista ou quotista; (i) gestão e comercialização de bens comerciais e de
direitos próprios; e (j) a prestação de serviços de consultoria, intermediação e representação,
inclusive, mas não se limitando, comercial.
2.6.2.

De acordo com o artigo 4º do Estatuto Social da Emissora, seu prazo de duração é

indeterminado.

3.

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

3.1.

Número da Emissão

3.1.1.

A presente Escritura constitui a 4ª (quarta) emissão de debêntures da Emissora.

3.2.

Valor Total da Terceira Emissão

3.2.1.

O valor total da Quarta Emissão será de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões

de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo) (“Valor Total da Emissão”), sendo que do
Valor Total da Emissão (i) R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) será relativo às Debêntures
da Quarta Emissão da 1ª (primeira) série (“Debêntures da Primeira Série”); e (ii) R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais) será relativo às Debêntures da Quarta Emissão da 2ª (segunda) série
(“Debêntures da Segunda Série”).

3.3.

Número de Séries

3.3.1.

A Quarta Emissão será realizada em 2 (duas) séries, sendo que as Debêntures da Quarta

Emissão emitidas em cada uma das séries possuem direitos e obrigações distintos, não sendo
fungíveis entre si.

3.4.

Quantidade de Debêntures

3.4.1.

Serão emitidas 250 (duzentas e cinquenta) Debêntures da Quarta Emissão, sendo: (i)

50 (cinquenta) Debêntures da Primeira Série; e (ii) 200 (duzentas) Debêntures da Segunda Série.

3.5.

Destinação dos Recursos

3.5.1.

Os recursos líquidos provenientes da captação por meio da Quarta Emissão serão

destinados ao reforço do capital de giro da Emissora.
3.6.

Banco Liquidante e Escriturador

3.6.1.

O banco liquidante das Debêntures da Quarta Emissão será o Itaú Unibanco S.A., com sede

na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Olavo Setubal, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
60.701.190/0001-04 (“Banco Liquidante”) e o escriturador será a Itaú Corretora de Valores S.A., com
sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500 – 3º Andar Parte, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
61.194.353/0001-64 (“Escriturador”).
4.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

4.1.

Características Básicas

4.1.1.

Data de Emissão. Para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das Debêntures

da Quarta Emissão será 20 de junho de 2016 (“Data de Emissão”).

4.1.2.

Forma e Conversibilidade. As Debêntures da Quarta Emissão serão emitidas na forma

nominativa e escritural, simples e não conversíveis em ações da Emissora, sem emissão de cautelas
ou certificados.
4.1.3.

Espécie. As Debêntures da Quarta Emissão serão da espécie quirografária, nos termos

do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações.
4.1.4.

Data de Vencimento. O vencimento das Debêntures da Quarta Emissão ocorrerá em 30

de junho de 2017 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado
previstas na Cláusula 5.2 abaixo. Na Data de Vencimento, a Emissora obriga-se a proceder ao
pagamento das Debêntures da Quarta Emissão pelo Valor Nominal Unitário ou pelo saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos, calculados
conforme a Cláusula 4.3 abaixo, e Encargos Moratórios nos termos da Cláusula 4.6 abaixo, caso
aplicável.
4.1.5.

Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures da Quarta Emissão

será de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).
4.2.

Amortização do Valor Nominal Unitário

4.2.1.

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Quarta Emissão será amortizado em uma única

parcela, na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado previstas na
Cláusula 5.2. abaixo (“Amortização”).
4.3.
4.3.1.

Remuneração e Atualização Monetária
Remuneração das Debêntures da Primeira Série. As Debêntures da Primeira Série farão

jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das
taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo” (“Taxas DI”),
expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada
e divulgada diariamente pela CETIP no informativo diário, disponível em sua página na Internet
(http://www.cetip.com.br), acrescida de spread (sobretaxa) de 4,60% (quatro inteiros e sessenta
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor
Nominal Unitário, desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento, ou, se for o caso, até a data
de vencimento antecipado, conforme previsto nesta Escritura (“Juros Remuneratórios das
Debêntures da Primeira Série”). Os Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série serão
calculados de acordo com a seguinte fórmula:

J = VNe x (Fator Juros – 1)
Onde:
J = Valor dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série devidos na Data de
Vencimento, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNe = Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, informado/calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento;
FatorJuros = fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread calculado com
9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorJuros = FatorDI × FatorSprea d
Sendo que:
Fator DI = produtório das Taxas DI-Over com uso de percentual aplicado da Data de
Emissão (inclusive) até a data de cálculo dos Juros Remuneratórios das Debêntures da
Primeira Série (exclusive), calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento,
apurado da seguinte forma:

Sendo que:
n = número total de Taxas DI-Over consideradas entre a Data de Emissão e a data de
cálculo, sendo “n” um número inteiro;
k = número de ordem das Taxas DI-Over, variando de "1" até "n";
TDIk = Taxa DI-Over, de ordem "k", expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais,
com arredondamento, apurada da seguinte forma:
1

 DI
 252
TDIk =  k + 1 − 1
 100

Sendo que:
DIk = Taxa DI-Over, de ordem k, divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight),
utilizada com 2 (duas) casas decimais; e
Fator Spread = sobretaxa de juros fixos, calculada com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:
n


 spread
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Sendo que:
spread = 4,6000 (quatro inteiros e sessenta centésimos); e
n = número de Dias Úteis entre a Data de Emissão, e a data de cálculo sendo "n" um número
inteiro.

Observações:
a)

A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais

divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de
outra forma.
b)

O fator resultante da expressão (1 +TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas

decimais, sem arredondamento, assim como seu produtório.
c)

Efetua-se o produtório dos fatores (1 +TDIk), sendo que a cada fator acumulado,

trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator
diário, e assim por diante até o último considerado.
d)

Estando os fatores acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com

8 (oito) casas decimais, com arredondamento.
e)

O fator resultante da expressão (Fator DI x FatorSpread) deve ser considerado com

9 (nove) casas decimais, com arredondamento.
4.3.2.

Remuneração das Debêntures da Segunda Série. As Debêntures da Segunda Série

farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada
das Taxas DI, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no informativo diário, disponível em sua página
na Internet (http://www.cetip.com.br), acrescida de spread (sobretaxa) de 4,60% (quatro inteiros e
sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes
sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a
primeira Data de Subscrição da Segunda Série (conforme abaixo definida) até a Data de
Vencimento, ou, se for o caso, até a data de vencimento antecipado, conforme previsto nesta
Escritura (“Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série”). Os Juros Remuneratórios das
Debêntures da Segunda Série serão calculados de acordo com a seguinte fórmula:
J = VNe x (Fator Juros – 1)
Onde:
J = Valor dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série devidos na Data de
Vencimento, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNe = Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, informado/calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento;
FatorJuros = fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread calculado com
9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorJuros = FatorDI × FatorSprea d
Sendo que:
Fator DI = produtório das Taxas DI-Over com uso de percentual aplicado da primeira Data de
Subscrição da Segunda Série (inclusive) até a data de cálculo dos Juros Remuneratórios das
Debêntures da Segunda Série (exclusive), calculado com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:

Sendo que:
n = número total de Taxas DI-Over consideradas entre a primeira Data de Subscrição da
Segunda Série e a data de cálculo, sendo “n” um número inteiro;
k = número de ordem das Taxas DI-Over, variando de "1" até "n";
TDIk = Taxa DI-Over, de ordem "k", expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais,
com arredondamento, apurada da seguinte forma:
1

 DI
 252
TDIk =  k + 1 − 1
 100

Sendo que:
DIk = Taxa DI-Over, de ordem k, divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight),
utilizada com 2 (duas) casas decimais; e
Fator Spread = sobretaxa de juros fixos, calculada com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:
n


 spread
 252  
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Sendo que:
spread = 4,6000 (quatro inteiros e sessenta centésimos); e
n = número de Dias Úteis entre a primeira Data de Subscrição da Segunda Série, e a data de
cálculo, sendo "n" um número inteiro.
Observações:
a)

A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais

divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de
outra forma.
b)

O fator resultante da expressão (1 +TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas

decimais, sem arredondamento, assim como seu produtório.
c)

Efetua-se o produtório dos fatores (1 +TDIk), sendo que a cada fator acumulado,

trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator
diário, e assim por diante até o último considerado.
d)

Estando os fatores acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com

8 (oito) casas decimais, com arredondamento.
e)

O fator resultante da expressão (Fator DI x FatorSpread) deve ser considerado com

9 (nove) casas decimais, com arredondamento.

4.3.3.

Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Quarta

Emissão.
4.3.4.

Os Juros Remuneratórios das Debêntures da Quarta Emissão serão pagos em uma

única parcela, na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado.
4.4.

Local de Pagamento e Tributos

4.4.1.

Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora, no mesmo

dia de seu vencimento, utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP. As Debêntures da
Quarta Emissão que não estiverem registradas em nome do titular na CETIP terão os seus
pagamentos realizados de acordo com os procedimentos do Banco Liquidante e do Escriturador.
4.4.2.

Todos os tributos, incluindo impostos, contribuições e taxas, bem como quaisquer outros

encargos que incidam ou venham a incidir, inclusive em decorrência de majoração de alíquota ou
base de cálculo, com fulcro em norma legal ou regulamentar, sobre os pagamentos feitos pela
Emissora aos Debenturistas a título de Amortização ou de pagamento de Juros Remuneratórios, ou
de quaisquer outras obrigações de pagamento previstas nesta Escritura de Emissão, serão
integralmente suportados pela Emissora (“Tributos”), de modo que a Emissora deverá acrescer a
esses pagamentos valores adicionais suficientes para que os Debenturistas recebam tais
pagamentos líquidos de quaisquer Tributos, observado que tais Tributos não serão considerados
como parcela integrante da Amortização e/ou dos Juros Remuneratórios e serão pagos pela
Emissora ao Debenturista fora do âmbito da CETIP. Para fins da presente cláusula, sem prejuízo de
quaisquer outros Tributos que incidam ou venham a incidir sobre os referidos pagamentos,
considerar-se-ão os seguintes Tributos: a Contribuição ao Programa de Integração Social e
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS, a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
4.5.
4.5.1.

Prorrogação dos Prazos
Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer

obrigação prevista ou decorrente da presente Escritura, até o primeiro Dia Útil (conforme abaixo
definido) subsequente, sem acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a
serem pagos, com relação a qualquer pagamento que não seja realizado por meio da CETIP,
qualquer dia em que não houver expediente comercial ou bancário na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo; ou nos casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da CETIP, qualquer
dia que não seja feriado declarado nacional, sábado ou domingo.
4.5.2.

Para os fins desta Escritura, “Dia Útil” significa: qualquer dia que não seja feriado

declarado nacional, sábado ou domingo.

4.6.
4.6.1.

Encargos Moratórios
Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento pela

Emissora de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures da Quarta Emissão, os
débitos devidos, vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento,
bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além de despesas
razoavelmente incorridas para a cobrança (em conjunto, “Encargos Moratórios”).
4.7.
4.7.1.

Decadência dos Direitos aos Acréscimos
Sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.6 acima, o não comparecimento dos

Debenturistas (conforme definidos na Cláusula 7.1 abaixo) para receber o valor correspondente a
quaisquer das obrigações pecuniárias devidas pela Emissora nos termos desta Escritura, nas datas
previstas nesta Escritura, ou em comunicado publicado pela Emissora, não lhes dará direito ao
recebimento dos Juros Remuneratórios e/ou dos Encargos Moratórios no período relativo ao atraso
no recebimento, sendo-lhes, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo
vencimento ou pagamento, no caso de impontualidade no pagamento.
4.8.

Condições de Subscrição e Integralização das Debêntures da Quarta Emissão

4.8.1.

Forma de Subscrição. As Debêntures da Quarta Emissão serão subscritas, mediante a

assinatura de boletim de subscrição, substancialmente na forma do Anexo I à presente Escritura, e
serão integralizadas pelo Preço de Integralização (conforme abaixo definido), sendo o pagamento do
Preço de Integralização realizado na forma da Cláusula 4.8.2. abaixo.
4.8.1.1. As Debêntures da Primeira Série serão subscritas pelo Debenturista, na Data de Emissão
(“Data de Subscrição da Primeira Série”), e serão integralizadas nos termos da Cláusula 4.8.2.
abaixo.
4.8.1.2. As Debêntures da Segunda Série poderão ser subscritas, em uma ou mais datas (cada uma,
uma “Data de Subscrição da Segunda Série” e, em conjunto com a Data de Subscrição da Primeira
Série, “Data de Subscrição”), no período compreendido entre a Data de Emissão e até 3 (três) Dias
Úteis antes da Data de Vencimento (“Período de Subscrição”), a exclusivo critério do Debenturista,
após o recebimento de notificação escrita encaminhada pela Emissora ao Debenturista indicando o
montante de Debêntures a serem subscritas (“Comunicação de Subscrição”). Para fins de
esclarecimento, o Debenturista não estará obrigado a subscrever quaisquer Debêntures que venham
a ser objeto de uma Comunicação de Subscrição, sendo tal subscrição faculdade do Debenturista, a
ser exercida a seu exclusivo critério.
4.8.1.2.1. As Debêntures da Segunda Série que não tenham sido subscritas durante o Período de
Subscrição, serão canceladas via aditamento à presente Escritura, sem necessidade de aprovação
pelos Debenturistas.

4.8.2.

Forma de Integralização. As Debêntures da Quarta Emissão serão integralizadas, na

respectiva Data de Subscrição, pelo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração a partir da
Data de Emissão para as Debêntures da Primeira Série e, acrescido da Remuneração a partir da
primeira Data de Subscrição para as Debêntures da Segunda Série (“Preço de Integralização”), em
moeda corrente nacional, mediante depósito em conta corrente a ser indicada pela Emissora, sem a
interferência de instituição financeira integrante do sistema de distribuição e fora do âmbito da
CETIP.
4.9.
4.9.1.

Publicidade
Todos os anúncios, avisos e demais atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de

qualquer forma, envolvam os interesses dos Debenturistas, serão publicados no DOESP e no jornal
Valor Econômico, conforme estabelecido no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, devendo a
Emissora comunicar os Debenturistas a respeito de qualquer publicação na data da sua realização.
4.10.
4.10.1.

Comprovação de Titularidade das Debêntures
A Emissora não emitirá certificados de Debêntures da Quarta Emissão. Para todos os

fins de direito, a titularidade das Debêntures da Quarta Emissão será comprovada pelo extrato
emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das
Debêntures da Quarta Emissão o extrato, expedido pela CETIP, em nome do Debenturista, quando
as Debêntures da Quarta Emissão estiverem registradas em nome do titular na CETIP.
4.11.
4.11.1.

Imunidade Tributária
Caso qualquer dos Debenturistas goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária,

estes deverão encaminhar à Emissora e ao Banco Liquidante, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias
Úteis antes da data prevista para quaisquer dos pagamentos relativos às Debêntures da Quarta
Emissão, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter
descontado dos seus rendimentos, decorrentes do pagamento das Debêntures da Quarta Emissão
de sua titularidade, os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor.
4.12.
4.12.1.

Direito ao Recebimento dos Pagamentos
Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos desta

Escritura aqueles que forem Debenturistas no encerramento do Dia Útil imediatamente anterior à
respectiva data de pagamento.
4.13.
4.13.1.

Colocação
As Debêntures da Quarta Emissão serão emitidas para colocação privada, sem qualquer

esforço de venda perante investidores realizado por instituição financeira integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários.

4.14.
4.14.1.

Conversibilidade
As Debêntures da Quarta Emissão serão simples, não conversíveis em ações de

emissão da Emissora.
5.

AQUISIÇÃO ANTECIPADA FACULTATIVA, RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO E

VENCIMENTO ANTECIPADO
5.1.
5.1.1.

Aquisição Antecipada Facultativa e Resgate Antecipado Facultativo
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures da Quarta Emissão,

observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações (“Aquisição
Antecipada Facultativa”). As Debêntures da Quarta Emissão adquiridas pela Emissora deverão ser
canceladas, devendo o cancelamento ser objeto de ato deliberativo da Emissora.
5.1.2.

O valor da Aquisição Antecipada Facultativa devido pela Emissora será equivalente ao

Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Quarta Emissão
objeto de aquisição antecipada, acrescido dos Juros Remuneratórios, desde a Data de Emissão ou
da primeira Data de Subscrição, conforme o caso, até a data da efetiva Aquisição Antecipada
Facultativa, e dos Encargos Moratórios, se for o caso.
5.1.3.

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, resgatar antecipadamente a totalidade das

Debêntures, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, mediante notificação prévia e escrita ao
Debenturista com cópia para o Banco Liquidante e a CETIP, com antecedência mínima de 5 (cinco)
Dias Úteis da data do efetivo resgate (“Resgate Antecipado Facultativo Total” e “Comunicação de
Resgate Antecipado Facultativo Total”, respectivamente).
5.1.4.

Na Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo Total deverá constar (a) a data e o

procedimento de Resgate Antecipado Facultativo Total, observada a legislação pertinente, bem como
os termos e condições estabelecidos nesta Escritura; e (b) as demais informações consideradas
relevantes pela Emissora para conhecimento do Debenturista.
5.1.5.

O valor do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures devido pela Emissora

será equivalente ao Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados de forma
pro rata temporis a partir da Data de Emissão da Primeira Série para as Debêntures da Primeira
Série ou da primeira Data de Subscrição da Segunda Série para as Debêntures da Segunda Série,
conforme o caso, até a data do efetivo resgate, e demais encargos devidos e não pagos até a data
do Resgate Antecipado Facultativo Total.
5.1.6.

O pagamento do valor devido aos Debenturistas a título de Resgate Antecipado

Facultativo Total deverá ser realizado pela Emissora na data do Resgate Antecipado Facultativo
Total, sendo certo que todas as Debêntures objeto de Resgate Antecipado Facultativo Total serão
liquidadas em uma única data.

5.1.7.

As Debêntures objeto de Resgate Antecipado Facultativo Total deverão ser canceladas

pela Emissora, observada a regulamentação em vigor.
5.1.8.
5.2.

As Debêntures não serão objeto de amortização extraordinária.
Vencimento Antecipado

5.2.1.

Vencimento

Antecipado

Automático.

Os

Debenturistas

poderão

declarar

antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura e exigir o imediato
pagamento pela Emissora do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da Quarta Emissão, acrescido dos Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, se
houver, calculados pro rata temporis a partir da Data de Emissão da Primeira Série para as
Debêntures da Primeira Série ou da primeira Data de Subscrição da Segunda Série para as
Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, e de quaisquer
outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura, independentemente
do recebimento de aviso, notificação, interpelação judicial ou extrajudicial ou de convocação de
Assembleia Geral de Debenturistas, na ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos (“Eventos de
Vencimento Antecipado Automático”):
(i)

pedido

de

recuperação

judicial,

extrajudicial

ou

auto-falência

da

Emissora,

independentemente de deferimento ou de seu processamento, para os casos de recuperação, ou do
pedido de auto-falência;
(ii)

liquidação, dissolução ou extinção da Emissora;

(iii)

inadimplemento pela Emissora das obrigações pecuniárias devidas nos termos desta

Escritura, nas respectivas datas de pagamento;
(iv)

inadimplemento de obrigações pecuniárias da Emissora, cujo valor individual ou agregado

seja superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) (ou seu equivalente em outras moedas), a
partir da Data de Emissão, reajustados a cada período de 12 (doze) meses, contados da Data de
Emissão, com base no IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, não sanado ou não repactuado
no prazo previsto no respectivo contrato ou instrumento;
(v)

vencimento antecipado de dívidas financeiras ou contas a pagar pela aquisição de ações

e/ou de ativos da Emissora, cujo valor individual ou agregado seja superior a R$15.000.000,00
(quinze milhões de reais) (ou seu equivalente em outras moedas), reajustados a cada período de 12
(doze) meses, contados da Data de Emissão, com base no IPCA ou outro índice que venha a
substituí-lo;
(vi)

realização de redução de capital social sem prévia anuência dos Debenturistas reunidos em

Assembleia Geral de Debenturistas especialmente, caso aplicável, nos termos do artigo 174, §3º, da
Lei das Sociedades por Ações;

(vii)

fusão, cisão, incorporação ou qualquer forma de reorganização societária da Emissora, sem

que haja anuência prévia de Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das
Debêntures da Terceira Emissão em Circulação, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas
especialmente convocada para esse fim, caso aplicável;
(ix)

pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora não devidamente elidido no

prazo legal pela Emissora;
(x)

caso ocorra qualquer alienação ou alteração do controle acionário da Emissora, seja

individualmente por um acionista ou por meio de um grupo de acionistas vinculados por acordo de
acionistas, sem prévia anuência de Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas
especialmente convocada para esse fim, caso aplicável, entendendo-se por controle, para fins deste
item, a manutenção da titularidade de ações que representem 50% mais uma ação de emissão da
Emissora, exceto pela alienação do controle acionário da Emissora por veículos detidos direta e/ou
indiretamente (neste caso de forma majoritária) pelo Banco BTG Pactual S.A. ou suas sociedades
controladoras, controladas ou sob controle comum; e
(xi)
5.2.2.

transformação da Emissora em sociedade limitada.
Vencimento Antecipado Não Automático. A Emissora deverá convocar uma Assembleia

Geral de Debenturistas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas da data em que tomar conhecimento da
ocorrência de qualquer dos eventos listados a seguir, observados os respectivos prazos de carência
previstos abaixo, para deliberar sobre a declaração do vencimento antecipado das Debêntures, a ser
realizada nos prazos previstos nesta Escritura e observado o quórum específico estabelecido na
Cláusula 5.2.1., na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses (“Eventos de Vencimento
Antecipado Não Automático”, em conjunto com os “Eventos de Vencimento Antecipado Automático”,
“Eventos de Vencimento Antecipado”):
(i)

ocorrência de protesto legítimo de títulos contra a Emissora, no mercado local ou

internacional, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a R$15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) ou o equivalente em outras moedas, a partir da Data de Emissão, salvo se, no
prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento pela Emissora do referido protesto, seja
validamente comprovado pela Emissora: (a) que o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de
terceiros e tenha sido tomada a medida judicial adequada para anulação ou sustação dos efeitos do
protesto e desde que tal medida judicial não tenha sido indeferida ou julgada improcedente; (b) que o
protesto foi cancelado; (c) que foram prestadas garantias em juízo; ou, ainda, (d) que o valor objeto
do protesto foi devidamente quitado;
(ii)

descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta

Escritura, não sanada no prazo previsto no respectivo contrato ou instrumento ou, em sua falta, em
10 (dez) Dias Úteis contados da data de recebimento de aviso por escrito enviado à Emissora pelos
Debenturistas;
(iii)

não cumprimento pela Emissora de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em

julgado ou arbitral definitiva em valor individual ou agregado igual ou superior a R$15.000.000,00

(quinze milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas convertido com base no
câmbio da moeda estrangeira, na data do descumprimento, exceto pelas contingências divulgadas
nas Informações Financeiras Trimestrais (ITR) relativas ao 1º trimestre de 2016, bem como os
processos relevantes divulgados no Formulário de Referência da Emissora com data base de 31 de
dezembro de 2015;
(iv)

transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa a terceiros, pela Emissora, das

obrigações

assumidas

nesta

Escritura

sem

prévia

expressa

anuência

de

Debenturistas

representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures da Quarta Emissão, reunidos em
Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse fim, caso aplicável; e
(v)

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas, quaisquer declarações ou

garantias prestadas pela Emissora nesta Escritura.
5.2.3.

Após a realização da Assembleia Geral de Debenturistas mencionada na Cláusula 5.2.2,

todas as obrigações da Emissora constantes desta Escritura restarão vencidas, sendo exigido o
imediato pagamento pela Emissora do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário
Atualizado, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo pagamento, exclusive, calculada
pro rata temporis, dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente
devidos pela Emissora nos termos desta Escritura, a menos que titulares das Debêntures
representando, no mínimo, a maioria simples das Debêntures em Circulação, optem por não declarar
o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures.
5.2.4.

Na hipótese de não instalação da Assembleia Geral de Debenturistas mencionada no item

acima por falta de quórum, em segunda convocação, será declarado automaticamente o vencimento
antecipado de todas as obrigações relativas às Debêntures, independentemente do recebimento pela
Emissora de aviso, notificação, interpelação judicial ou extrajudicial.
6.

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

6.1.

Sem prejuízo das demais obrigações previstas nesta Escritura, enquanto o saldo devedor

das Debêntures da Quarta Emissão não seja integralmente satisfeito, na forma prevista nesta
Escritura, a Emissora assume as obrigações a seguir mencionadas:
(i)

enviar aos Debenturistas cópia das demonstrações financeiras de encerramento de exercício
social da Emissora, auditadas por auditor independente, acompanhada com parecer do
auditor independente, relativas a cada exercício social, em até 5 (cinco) dias Úteis após a
divulgação de tais informações ao mercado, bem como envio de declaração de
representante social da Emissora com poderes para tanto, atestando o cumprimento de
todas as obrigações constantes da Escritura;

(ii)

fornecer, dentro de 10 (dez) Dias Úteis, ou de outro prazo a ser previamente informado à
Emissora pelos Debenturistas, qualquer informação que razoavelmente venha a ser
solicitada pelos Debenturistas;

(iii)

manter válidos e regulares, em todos os aspectos relevantes, todos os alvarás, licenças,
autorizações, concessões ou aprovações essenciais ao desenvolvimento das atividades da
Emissora, exceto se a não manutenção não afetar de forma adversa e material a capacidade
da Emissora de honrar suas obrigações nos termos desta Escritura

(iv)

manter a sua contabilidade atualizada, os livros e registros apropriados, completos e exatos,
de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil baseados na Lei das
Sociedades por Ações, conforme alterada e em padrões e recomendações emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade e pelo Instituto dos Auditores do Brasil - PCGA;

(v)

fornecer as informações solicitadas pela CETIP;

(vi)

efetuar pontualmente o pagamento dos serviços relacionados ao registro das Debêntures da
Quarta Emissão custodiadas eletronicamente na CETIP;

(vii)

manter contratados, durante toda a vigência das Debêntures da Quarta Emissão, Banco
Liquidante e Escriturador, assim como manter as Debêntures da Quarta Emissão registradas,
durante toda a sua vigência, no CETIP21;

(viii)

convocar, nos termos da Cláusula 7 desta Escritura, Assembleias Gerais de Debenturistas
para deliberar sobre qualquer das matérias que direta ou indiretamente se relacione com a
presente Quarta Emissão;

(ix)

notificar os Debenturistas sobre (i) qualquer alteração substancial nas condições (financeiras
ou não) ou nos negócios da Emissora que possa impossibilitar ou dificultar, de forma
relevante, o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações decorrentes desta Escritura; e
(ii) a ocorrência de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado, em qualquer um dos
casos, em até 7 (sete) Dias Úteis contados da data em que a Emissora tomar ciência de sua
ocorrência;

(x)

aplicar os recursos obtidos por meio da Quarta Emissão das Debêntures estritamente
conforme descrito na Cláusula 3.4.1 acima, e, caso haja qualquer ocorrência que importe em
modificação da utilização dos recursos prevista, comunicar imediatamente os Debenturistas;

(xi)

não praticar qualquer ato em desacordo com seu Estatuto Social e/ou esta Escritura;

(xii)

exceto com relação àqueles pagamentos que estejam sendo questionados pela Emissora na
esfera judicial ou administrativa, manter em dia o pagamento de todos os tributos devidos às
Fazendas Federal, Estadual ou Municipal; e

(xiii)

cumprir, em todos os aspectos materiais, todas as leis, regras, regulamentos e ordens
aplicáveis, em qualquer jurisdição, instância ou esfera na qual realize negócios ou possua
ativos.

7.

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

7.1.

O Debenturista, conjuntamente com quaisquer outros eventuais futuros titulares de

Debêntures da Quarta Emissão (“Debenturistas”) poderá, a qualquer tempo, decidir, em sede de
Assembleia Geral de Debenturistas (“Assembleia Geral de Debenturistas”), sobre matérias de seu
interesse.
7.2.

Na hipótese da existência de apenas um titular da totalidade das Debêntures da Quarta

Emissão, o único Debenturista poderá decidir sobre as matérias de seu interesse mediante resolução
escrita, não se aplicando os demais dispositivos desta Cláusula 7.
7.3.

Aplica-se à Assembleia Geral de Debenturistas, no que couber, além do disposto na

presente Escritura, o disposto na Lei das Sociedades por Ações sobre Assembleia Geral de
Acionistas.
7.4.

A Assembleia Geral de Debenturistas pode ser convocada: (i) pela Emissora; ou (ii) por

Debenturistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das Debêntures da Quarta Emissão
em Circulação.
7.4.1.

Para efeito da constituição de todos e quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação

da Assembleia Geral de Debenturistas previstos nesta Escritura, considera-se “Debêntures em
Circulação” todas as Debêntures da Quarta Emissão subscritas e integralizadas, excluídas aquelas:
de titularidade de (i) empresas controladas (direta ou indiretamente) pela Emissora; e (ii)
administradores da Emissora, incluindo diretores, conselheiros e seus parentes até segundo grau.
Para efeitos de quórum de deliberação não serão computados, ainda, os votos em branco.
7.5.

A Assembleia Geral de Debenturistas se instalará, em primeira convocação, com a

presença de titulares das Debêntures da Quarta Emissão que representem, no mínimo, a metade,
das Debêntures da Quarta Emissão em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer
número de titulares das Debêntures da Quarta Emissão.
7.6.

Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas Assembleias Gerais

de Debenturistas.
7.7.

A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá ao titular das Debêntures da

Quarta Emissão eleito pelos titulares das Debêntures da Quarta Emissão.
7.8.

Cada Debênture em Circulação conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias

Gerais de Debenturistas, cujas deliberações serão aprovadas por titulares de Debêntures da Quarta
Emissão representando 50% (cinquenta por cento) mais uma Debênture da Quarta Emissão, sendo
admitida a constituição de mandatários, titulares de Debêntures da Quarta Emissão ou não.
7.9.

As deliberações tomadas pelos Debenturistas, no âmbito de sua competência legal, serão

existentes, válidas e eficazes perante a Emissora e obrigarão a todos os titulares das Debêntures da
Quarta Emissão, independentemente de terem comparecido ou de ter proferido voto na respectiva
Assembleia Geral de Debenturistas.

8.
8.1.
(i)

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA EMISSORA
A Emissora declara e garante que, na data de assinatura desta Escritura:
é uma sociedade por ações devidamente constituída, com existência válida e em situação

regular segundo as leis do Brasil;
(ii)

está devidamente autorizada a celebrar esta Escritura e a cumprir com todas as obrigações

aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais, regulatórios, contratuais e estatutários
necessários para tanto;
(iii)

a realização da Quarta Emissão não comprometerá a operacionalização e a continuidade

das atividades da Emissora;
(iv)

a celebração desta Escritura e o cumprimento das obrigações aqui previstas não infringem

qualquer obrigação anteriormente assumida pela Emissora;
(v)

os representantes legais que assinam esta Escritura tem poderes estatutários e/ou

delegados para assumir, em seu nome, as obrigações aqui estabelecidas e, sendo mandatários,
tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor e
efeito;
(vi)

esta Escritura constituirá obrigação legal, válida e vinculante da Emissora, exequível de

acordo com seus termos e condições, e tal obrigação não está subordinada a qualquer outra dívida
da Emissora que não aquelas que gozem de preferência, exclusivamente, por força de qualquer
exigência prevista em lei, ou que gozem de garantia ou preferência estabelecida contratualmente e
constituída anteriormente à data de assinatura desta Escritura;
(vii)

a celebração da Escritura não infringe qualquer disposição legal ou regulamentar, ou

quaisquer contratos ou instrumentos dos quais a Emissora seja parte, nem irá resultar em:
(a) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer desses contratos ou
instrumentos; (b) criação de qualquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emissora; ou (c) rescisão
de qualquer desses contratos ou instrumentos;
(viii)

nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, ordem de, ou qualificação

perante qualquer autoridade governamental ou órgão regulatório, é exigido para o cumprimento, pela
Emissora de suas obrigações nos termos desta Escritura e das Debêntures da Quarta Emissão, ou
para a realização da Quarta Emissão, exceto a inscrição da Escritura e seus eventuais aditamentos
na JUCESP;
(ix)

tem todas as autorizações e licenças relevantes exigidas pelas autoridades federais,

estaduais e municipais para o exercício de suas atividades, sendo que até a presente data a
Emissora não tem ciência nem foi notificada acerca de qualquer procedimento administrativo,

inquérito ou outro tipo de investigação governamental ou de qualquer procedimento judicial que
tenha por objeto a revogação, suspensão ou cancelamento de qualquer delas;
(x)

cumprirá com todas as obrigações assumidas nos termos desta Escritura;

(xi)

a Emissora está cumprindo, em todos os seus aspectos relevantes, os contratos, as leis,

regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou
tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios, exceto por aqueles que: (i) não possam afetar a
capacidade da Emissora de cumprir com suas obrigações previstas nesta Escritura; ou
(ii) questionadas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial, constantes das demonstrações
financeiras da Emissora;
(xii)

exceto pelas contingências informadas nas demonstrações financeiras referentes ao

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e Formulário de Referência da Emissora,
nesta data, não há qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito ou outro
tipo de investigação que possa vir a causar impacto adverso relevante na Emissora, em suas
condições financeiras ou em suas atividades, que possam afetar a capacidade da Emissora de
cumprir com suas obrigações previstas nesta Escritura;
(xiii)

não há pendências, judiciais ou administrativas, de qualquer natureza, no Brasil ou no

exterior, que causem ou possam causar uma Mudança Adversa Relevante. Para os fins desta
Escritura, o termo “Mudança Adversa Relevante” significa: (i) qualquer efeito prejudicial e relevante
na situação (financeira ou de outra natureza), negócio, bens, resultados operacionais e/ou
perspectivas da Emissora; (ii) qualquer efeito prejudicial e relevante nos poderes ou capacidade
jurídica e/ou econômico-financeira da Emissora de cumprir com suas obrigações decorrentes da
Escritura; (iii) qualquer efeito prejudicial e relevante que afete ou que possa afetar a constituição,
validade e/ou exequibilidade da Escritura ou, de qualquer outra forma, afete o cumprimento das
obrigações nela assumidas; ou (iv) qualquer evento ou condição que, após o decurso de prazo ou
envio de notificação, ou ambos, resulte em um Evento de Vencimento Antecipado, ressalvado o
disposto no item 8.1(xii)
8.2.

Validade das Declarações. As declarações e garantias prestadas pela Emissora nesta

Escritura deverão ser válidas e subsistir até o cumprimento integral das obrigações previstas nesta
Escritura, sem prejuízo do direito dos Debenturistas, após determinado em Assembleia Geral de
Debenturistas convocada para este fim, de declarar vencidas antecipadamente todas as obrigações
objeto desta Escritura, nos termos da Cláusula 5.2 acima.
9.
9.1.
9.1.1.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Comunicações
Toda e qualquer comunicação ou notificação a ser realizada nos termos desta Escritura

deverá ser formalizada por escrito e serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo
ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por
telegrama nos endereços abaixo. As comunicações feitas por correio eletrônico serão consideradas

recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de indicativo
(recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). As comunicações à Emissora serão enviadas
ao seguinte endereço:
BRASIL PHARMA S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, Torre 4, 3º andar
CEP 04543-900 – São Paulo, SP
At.: Srs. Leonardo Leirinha Souza Campos e Otavio Lyra (C/C Departamento Jurídico)
Telefone: +55 11 2117-5237
E-mail: leonardo.campos@brph.com.br
E-mail: otavio.lyra@brph.com.br
BTG PACTUAL PROP FEEDER (1) S.À.R.L.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, 14º andar (parte), Itaim Bibi,
São Paulo, SP
At.: Srs. Andrea Di Sarno Neto e Gabriel Fernando Barretti
Telefone: +55 11 3383-2777
E-mail: andrea.disarno@btgpactual.com
E-mail: gabriel.barretti@btgpactual.com
Para o Banco Liquidante:
Razão Social: Itaú Unibanco S.A.
Código Conta CETIP: 7341000-5
Contato: Luiz Petito
Telefone: +55 (11) 2797-4441
E-mail: luiz.petito@itau-unibanco.com.br
Escriturador:
Razão Social: Itaú Corretora de Valores S.A.
Contato: Luiz Petito
Telefone: +55 (11) 2797-4441
E-mail: luiz.petito@itau-unibanco.com.br
9.2.

Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura. Desta

forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou faculdade que
caiba aos Debenturistas em razão de qualquer inadimplemento da Emissora prejudicará o exercício
de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia ao mesmo, nem constituirá novação
ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.
9.3.

Todas e quaisquer despesas incorridas com a Quarta Emissão ou com a execução de

valores devidos nos termos desta Escritura, incluindo publicações, inscrições, registros, averbações,
contratação dos prestadores de serviços, incluindo Banco Liquidante e Escriturador, e quaisquer
outros custos relacionados às Debêntures da Quarta Emissão, serão de responsabilidade exclusiva
da Emissora e, caso venham a ser arcados pelos Debenturistas, serão reembolsadas em 15 (quinze)

Dias Úteis contados da entrega à Emissora dos documentos comprobatórios das despesas
efetivamente incorridas.
9.4.

Esta Escritura e as Debêntures da Quarta Emissão constituem títulos executivos

extrajudiciais, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras
medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos desta Escritura comportam execução
específica e se submetem às disposições dos artigos 497, 806 e 815 e seguintes do Código de
Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Debêntures da
Quarta Emissão, nos termos desta Escritura.
9.5.

Esta Escritura é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e seus

sucessores a qualquer título.
9.5.1.

A invalidação ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas desta Escritura

não afetará as demais, que permanecerão sempre válidas e eficazes até o cumprimento, pelas
partes, de todas as suas obrigações aqui previstas. Ocorrendo a declaração de invalidação ou
nulidade de qualquer cláusula desta Escritura, as partes desde já se comprometem a negociar, no
menor prazo possível, em substituição à cláusula declarada inválida ou nula, a inclusão, nesta
Escritura, de termos e condições válidos que reflitam os termos e condições da cláusula invalidada
ou nula, observados a intenção e o objetivo das partes quando da negociação da cláusula invalidada
ou nula e o contexto em que se insere.
9.6.

Esta Escritura é regida pelas Leis da República Federativa do Brasil.

9.7.

Fica eleito o foro central Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.
9.8.

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam a presente Escritura, em 3 (três)

vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 16 de junho de 2016.

ANEXO I
BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
DE DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE

Boletim de Subscrição de 50 (cinquenta) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, da 1ª (primeira) série da 4ª (quarta) emissão da BRASIL PHARMA S.A. (“Emissora”)
(“Debêntures da Primeira Série”), com valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais)
por Debênture da Primeira Série, cuja emissão foi aprovada na Reunião do Conselho de
Administração da Emissora realizada em 16 de junho de 2016, neste ato subscritas por BTG
PACTUAL PROP FEEDER (1) S.À.R.L., sem a interveniência de instituições financeiras integrantes
do sistema de distribuição (“Debenturista”), e integralizadas, em moeda corrente nacional, mediante
depósito do valor total de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) pelo Debenturista na conta
corrente de titularidade da Emissora perante o Banco BTG Pactual S.A., Agência 01, Conta Corrente
n.º 107761.

DEBENTURISTA

QUANTIDADE DE
DEBÊNTURES
SUBSCRITAS

VALOR
SUBSCRITO E
INTEGRALIZADO

50

R$ 50.000.000,00

BTG PACTUAL PROP FEEDER (1) S.À.R.L.

São Paulo, 20 de junho de 2016

__________________________________________
BTG PACTUAL PROP FEEDER (1) S.À.R.L.

BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
DE DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE

Boletim de Subscrição de [•] ([•]) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, da 2ª (segunda) série da 4ª (quarta) emissão da BRASIL PHARMA S.A. (“Emissora”)
(“Debêntures da Segunda Série”), com valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de
reais) por Debênture da Segunda Série, cuja emissão foi aprovada na Reunião do Conselho de
Administração da Emissora realizada em 16 de junho de 2016, neste ato subscritas por BTG
PACTUAL PROP FEEDER (1) S.À.R.L., sem a interveniência de instituições financeiras integrantes
do sistema de distribuição (“Debenturista”), e integralizadas, em moeda corrente nacional, mediante
depósito do valor total de R$[•] ([•]) pelo Debenturista na conta corrente de titularidade da Emissora
perante o Banco BTG Pactual S.A., Agência 01, Conta Corrente n.º 107761.

DEBENTURISTA

QUANTIDADE DE
DEBÊNTURES
SUBSCRITAS

BTG PACTUAL PROP FEEDER (1) S.À.R.L.

[•]

São Paulo, [•] de [•] de 20[•]

__________________________________________
BTG PACTUAL PROP FEEDER (1) S.À.R.L.

VALOR
SUBSCRITO E
INTEGRALIZADO

[•]

