
ESCRITURA PARTICULAR DA T'(PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSIVEIS EM AÇÕES, DÁ ESPÉCIE COM GARÂNTTA
REAL, EM 3 ORÊS) SÉRIES, PARÂ COLOCAÇÁO PRIVADA, DA TRÁVESSIA
SECI]RITIZADORÂ DE CRÉDITOS FINANCEIROS VI S.A.

Por este instrumento, as partes abaixo qualificadas (,,!93!99,,):

TRÁVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINAIICEIROS VI S.À, SOCicdAdC

anônima com sede na cidade de São paulo, Estado de São paulo, na Rua Conselheiro
Crispiniano, n" 105, Conjunto 43, Sala 13, CEp 01037-001, inscrira no CNPJ sob o no

35.975.383i0001-06 e com seus atos conslitutivos devidamente arquivados na JUCESp sob
o NIRE n" 35,300.54713E-1, neste ato rcpresentada na foÍma do seu Estatuto Social
("Emissora" ou "§Eçg!i!iZA4!e!ê,,); e

PAKETÁ SERYIÇOS FINATTCEIROS LTDA, sociedade com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua David pimentel, 1000, CJ05, Fazenda Morumbi, CEp
05657-010, inscriE no CNPJ sob o n" 32,180.51g/0001-40, na condição de debenrurista e de
representante dos demais debenturistas, nos termos de cada boletim de subsc.ição celebrado
por cada um dos debehturistas (..pgk§lÉ,, e 

..Debenturistas,', 
respectivamenre)l e

RESOLVEM celebEr a presente ,,Escritu.a paíicular da l, (primeira) Emissão de
Debêntures Simples, Nâo Conversíveis em Açôes, da Especie Com Garantia Real, em 3 (três)
séries, para colocaçào Privad4 da Tmvessia securitizadom de creditos Financeiros vl
S.4.", nos termos e condiçôes abaixo aduzidos.

I. TERMOS DEFINIDOS

l,l Os termos iniciados em letras maiúsculas utilizndos neste instrumento, no
singular ou no plural, terão o significado disposto no Anexo I que integra o presente
insrumento, exceto quando deÍinidas de modo diverso neste ins!rumenlo.

2. AUTORIZAÇÃO E REQUISITOS

2.1 A presente Escritura é firmada com bâse na autorização deliberada pelos
acionistas da EÍhissor€, conforme aprovação em Assembleia Geral Extrao.dinária realizada
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em 2l de janeiro de 2020 ("ÀGE'), nos termos e requisitos previstos no Estatuto Social da

Emissora.

2.2 A Emisúo, conforme definida abaixo, e a colocação privada das DeMntures

serão realizadas com observância dos seguintes requisitos:

Arquivamento e Publicação das Delibereçóes §ocietárias

A AGE sená arquivada na JUCESP e publicada no Diário Oficial do Estado de

São Paulo e nojomal "O Dia", conforme disposto, respectivamente, no inciso I do artigo 62

e no § 2" do aÍigo 142 daLei n" 6.404, de l5 de dezembro de 1976, confo.me alterada ("Lgi

n'6.404176"\.

2.2.1

2.2.t.1

2.2.2.t

2.2.3

2.2.3.1

2.2.4

2.2.4.t

Inscrição e Regirtro da Escritura

Esta Escritura e seus eventuais aditamentos deveÉo ser inscritos na ruCESP.

conforme disposto do artigo 62, inciso II, da Lei n' 6.404/76, Vias originais desta Escritura

e de eventuais âditamentos deverão ser protocoladas pela Emissora para registro na ruCESP,

em alé 5 (cinco) Dias ÚEis da respectiva assinatur4 I (uma) via original registrada deverá

ser enviada pela Emissora à Pake!í em ate 5 (cinco) Dias Úteis contados da obtenção do

respectivo registro.

Dispetrsâ de Regisaro tra CVM

A p.esehte Emissão nâo está sujeita â regisrÍo na CVM, pois será colocada

privadamente junto aos Debenturistas.

Registro do Contrsto de Cessío Fiduciáriâ

O "lnstrumento Particulâr de Cessão Fiduciária e de Promessa de Cessão

Fiduciriria de Dircitos Creditórios e Outras Avenças", celebrado entre a Pakeüá, na condição

de mandauiria dos Debenturistas, e a Emissora ("Contrato de Cessão Fiduciária"), deverá ser

levado a registao nos Cartórios de Títulos e Documentos das sedes das partes que o assinam

em ate l0 (dez) Dias Úteis contados da datâ de sua celebraç?to, e uma via original registrada

deveú ser enviada pela Emissom à Pakeú em 5 (cinco) Dias Úteis conlados da data da

concessão do respectivo registro. 1
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Ausência de Deprósito na 83

As Debêntures não serão objeto de registro em nome do titular ou de depósito

CARACTEÚSTICAS DA EMISSÃO

Objeto Social da Emissorâ

A Emissora tem por objeto social exclusivo (i) a aquisição e securitiziÉo de

cÉditos, desde que enquadmdos no artigo l'da Resolução do Conselho Monetário Nacional

n" 2.686, de 26 de janeiro de 2000 ('BsssluEs_eMN_-o:2é!!ó@q'); (ii) a emissão e

colocação privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de crédito

ou valor mobiliiírio compatível com suas atividades, respeitados os trâmites a legislação

aplicável; (iii) â realizaçâo de negócios e a prestação de serviços relacionados à operações

de securitização de créditos supracitadas; e (iv) a reâlizaçâo de opcrações de hedge em

mercados de derivativos visando à cobertura de riscos na sua caneird de créditos. No âmbito

das securitizações e emissões de valores mobiliarios realizadas pela Emissora, será permitida

a recompra dos créditos Íinanceiros por seus cedentes originais, se feita à vista. No mesmo

sentido, seni permitida a substituição de creditos financeiros. Estão incluídas no objeo social

da Emissora, as seguintes atividades: (i) a gestão e administração dos créditos Íinanceiros

supracitados, sendo permitida a contratação de terceiros para a prestação dos serviços de

gestão, administração e cobrança dos créditos financeiros, incluindo çnderes pam conceder

descontos, prorrogar vencimentos ou mudar caructedsticas dos cÉditos financeiros; (ii) a

aquisição e a alienação de titulos representativos de créditos financeiros; (iii) a emissão,

distribüição, recompra, revenda ou resgare de vâlores mobiliários de sua própria emissâo nos

mercados financeiro e de capitais, com lastro nos creditos Íinanceiros; (iv) a prestação de

serviços envolvendo a est uturação de operações de securitizaÉo dos créditos financeiros;

(v) a realização de operaçôes nos mercados de derivativos visando cobeÍtura de riscos; e (vi)

a p.estação de gamntias paia os títulos e valorcs mobiliários por ela emitidos.

2.2.5.t

na B3.

3.

3.1

3.r-r

3.2

3.2.t

Número da Emisúo

A Emissão é a 1" (primeira) emissão de debêntures da Emissora.
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sendo (D R$70.000.000,00 (setenta milhõ€s) conespondentes às Debênrures da primeira

Série, (ii) R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões) conespondentes às Debêntures da Segunda

Série, e (iii) RM.000.000,00 (quatro milhôes) coÍespondentes à Debêmures da Terceira
Série.

3.3

3.3.1

3.4

3.4.t

3.5

3.5.1

3.6

3.6.1

Número de Sérics

A Emissão será realizada em 3 (tr€s) séries.

Vrlor Total da Emissâo

O Valor Total da Emissão é de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais),

QuaDtidode de Debêtrtures

Serão emitidas 100.000 (cem mil) Debêntures, sendo (i) 70.000 (serenta mil)
coEespondentes às Debêntures da Primeira Série, (ii) 26.000 (vinre e seis mil)
correspondentes às Debêntures da Segunda Série, e (iii) 4.000 (quatro mil) correspondentes
às Debêntures da Terceira Série. A quantidade de De$nhrres integrante de cada série será

fixada a critério da Emissor4 sem necessidade de aditamento do presente instrumento.

DestiDâçÃo dos Recursos

Os recursos captados por meio da Emissâo serão utilizados pela Emisso.a para
(i) pagamento dos custos da Emissão; (ii) para a aquisição dos CÉdilos Financeiros
endoss.âdos diretamente pela Pakúí ou originados pela paketá por meio de celeb.ação de

convênios entre a Paketá e sociedades cujos funcioniírios terão acesso a crédito consignado
decorentes de operações de empréstimo contratadas por clientes da paketií com cada um dos
bancos endossántes ("Bancos Endossantes,,), que representân o Lastao e a Garantia Real das

Debêntures; e (iii) caso existam recursos excedentes, constituição total ou parcial, no monte
dos recursos disponíveis, do Fundo de Reserva.

3.6.1.1. Os Créditos Financciros poderão ser adquiridos conforme surgimento de

tâis creditos possuam vencimento até a Data deoportunidades de aquisição, desde que

Vencimento das Debêntures.
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3.6.2. Os Creditos Financeiros serão dados em gaiantia às Debêntures, conforme

disposto na Cláusula 4.12.1 abaixo e no Contrato de Cessão Fiduciária.

Colocição e Procedioetrto de Distribuiçlo

As Debêntures serão objeto de colocação privada.

Lastro drs Debêtrtures

As Debêntures seÉo emitidas no âmbito de operaçâo de securitizâção dos

CÉditos Financeiros. A formalização dos Créditos Financeiros se deu a paÍir da emissão

das CCB porclientes da Pakeúem favor dos Bancos Endossântes. Após a emissão das CCB,

os Bancos Endossantes ou a Pakeú as endossarão para a Emissorâ, passando o fluxo de

pagamento dos Créditos Financeiros a compor lastao para o pagamento dos valores devidos

pela Emissora aos Debenturistás ("Lês99").

3.8.2 Os recursos decorrentes dos pagamentos dos Créditos Financeiros, inclusive

os decorentes dos CÉditos Financeiros inadimplidos, acrescidos de todos os encargos

aplicáveis eventualmente pagos pelo devedor respectivo, em valor suficiente para pagamento

do Valor Nominal Unitário e pagamento dos Juos Remuneratórios das Debêntures em cada

DatÂ de Pagamento das Debêntures deverão ser depositados na Conta Centralizadora.

3.E.3 O pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures, a amortizaçâo e o

resgate das Debêntures condicionam-se ao efetivo pagamento dos Créditos Financeiros pelos

clientes da Paketií, observada a possibilidade de execução da Garantia Real para suportar

eventual descÀsâmento entre o fluxo de pagâmentos dos Créditos Financeiros e os valores

devidos pela Emissora aos Debenturistas, nos termos do artigo 5'da Resolução CMN n'
2.686t00.

3,7

3.7.1

3.8

3.E.1

3.9

3.9. r

Age[te de CobraÍço

A Paketá efetuará, dentre outras funçôes, a cobrança dos CÉditos Financeiros

("Aeente de Cobrança"), nos termos do Comiato de Cessão Fiduciária.
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4.1.

4.1.1

4.1.1.1

4.1.3

4. t.3.I

Carâcterísticss Básicss

Va lor No mino I Un i ltirio

O Valor Nominal Unitrlrio, na Data de Emissão das Debêntures, das (i)

Debêntures da Primeira Série seRá de R$l.000,00 (hum Ínilreais), (ii) Debêntures da Segunda

Série seú de R$1.000,00 (hum mil reáis), e (iii) De$ntures da Terceira Série será de

R$1.000,00 (hum mil reais).

4.t.2 Ddta de Enissão

4.1.2.1 Para todos os Íins e efeitos legais, a Data de Emissão das Debêntures será 2l

dejaneiro de 2020.

Prazo e Dato de Vencimento das Debêntures

O vencimento das DeÉntures ocoÍerá ao término do prazo de 60 (sessenta)

mes€s contados da Data de Emissão das Debêntures, vencendo-se na Data de vencimento

das Debêntures, qual seja, 20 dejaneiro de 2025. Na ocasião do vencimento, a Emissom se

obriga a proceder ao pagamento das Debêntures, pelo seu Valor Nominal Unitrário, acrescido

dos Juros Remuneratórios das Debêntures, conforme definido abaixo, devidos e calculados

na formâ prevista nesta Escritum.

4.t.4 Forma e Comprcvação .lo Tkulatidade das Debê lures

4.1.4.1 As Debê.tures serão da forma nominativa, sem a emissão de cautelas ou de

ceÍtiÍicados.

4.1.4.2 Para todos os fins de direito, a litularidade das Debêntures será comprovada

pelainscriÉo do nome do Debenturista no "Liwo de Registro deTitula.idade de Dehêntures"

da Emissora.

4.1.4.3 Deverão constar do "Livro de Registro de Titularidade de Debênhrres", no

mínimo, as seguintes informações: (i)o númem de Debêntures de titularidade de cada

Debenturista; e (ii) qualil'icação de cadâ Debenturista conÍorme consta do preâmbulo desta

Escritura e, caso disponível, endereço eletrônico (e-mail). 1
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4.t.4.4 A constituição de qualquer ônus ou gravame sobre os créditos representados

por quâlquer Debênture deverá ser averbada no "Livro de Registro de Titularidade de

DeÉntures", sendo tal averbação condição de eficácia do respectivo negócio juridico- Toda

e qualquer constituição de ônus ou gravame sobre qualquer das Detrêntures deverá ser

notificada p€la Emissora, por escrito, aos Debenturistas, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis

contados de sua averbação. A Emissora deverá providenciar a âverbsção da constituição do

ônus ou gravame no prazo miíxirno de 2 (dois) Dias Úteis. contado do recebimento de

notiÍicação da parte interessada nesse sentido.

Conve rs i b i I i dade e P e r muto b i lidode

As DeEntures serão simples, não conversiveis em ações de emissâo da

Emissor4 nem permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários

de qualquer natureza.

Espécie

As Debêntures serão da especie com garanlia real, nos termos do anigo 58 da

Lei n" 6.4041'16.

Subscriçlo e Integrâlizeçío

As Debênlures poderão scÍ subscritas e inlegritliadas a qualquer tempo, âté a

Data de Vencimento das Debêntures. A subscrição e integralização das Debêntures no

mercado primário serão realizadas mediante Trarsferência Eletrônica Disponível para a

Conta Centralizadora ou mediante dação em pagamento de Créditos Financeiros. A aquisição

dos Créditos Financeiros está condicionada à integralização das Debêntures.

4.1.5

4.1.5.t

4.1.6

4.1.6.1

4.2

4.2.t

4.3

4.3.t

Preço de Integralização

Na Data da Subscrição, que corresponde à primeira data de subscrição e

integralização das DebêntuÍes, a integralização das Debêntures seú realizsda pelo s€u Vâlor

Nominal Unitrírio. As demais inte8ralizações das Debêntures seúo realizÂdas pelo Valor

Nominal Unirário acrescido dos Ju.os Remuneratórios das Debêntures calculados pro rala

temporis desde a Data da Subscrição até a respectiva datâ de subscrição e integÍ'alização. 1
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4.4

4.4.1

4.5

4.5.1

monetaria.

4.5.2

Todas as subscriçôes e integralizações serão realizadas dentro do periodo de distribuição

disposto na Cláusula 4.2.1 âcima.

Direito de Preferêtrcia

Não há qualquer direito de preferência na subscÍição das DeMntur€s.

Atu.lizâçâo do Vrlor NoEinel Unitário' Juros Remuneratórios e

Amortização das Debênturcs

o Valor Nominal Unitário das Debêntures nâo sera objeto de atualização

Juros Remunerotórios das Debênturet. (i) As Debêntures da Primeira Série

farão jus a uma remuneraçâo equivalente a t00yo (cem por cento) da variação acumulada das

taxas médias dirárias dos Dl - Depositos lnterfinanceiros de um dia, "over extm grupo",

expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,

calculadas e diwlgadas diâriamenie pela B3 S.A. Brasil, Bolsâ, Balcão, no informativo

diário disponível em sua página da lntemet Ottp://www.b3.com.br) ("Taxa DI"), acrescida

de spread ou sobretaxa de 6% (seis pot cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)

Dias Úteis, incidentes sobre o ValorNominal Unitrírio, desde a Data da Subscrição, ou desde

a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da P meirâ Série

imediatamente anterior, inclusive, até a próxima Datâ de Pagamento dos Juros

Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série, de acordo com a fórmula descrita na

cláusula 4.8.2- abaixo; (ii) As Debêmures da Segunda Série farão jus a uma remuneração

equivalente a t00% (cem por cento) da Taxa Dt, acrescida de spread ou sobretaxa de l3olo

(treze por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. incidentes sobre

o Valor Nominal UniLírio, desde a Data da Subscrição, ou desde a Data de Pagamento dos

Juros Remunerató os das Debêntures da Segunda Série imediatamente anterior, inclusive,

até a próxima Data de Pagamento dos Juros Remunemtórios da§ Debêntures da Segunda

Série, de acordo com a fórmula descrita na cláusula 4.8.2. abaixo; (iii) As Debêntures da

Tercei.a Série farâo jus a uma remuneração equivalente a 100% (cem por cento) da Taxa DI,

acrescida de spreâd ou sobretaxa de l3yo (Eeze por cento) ao ano, base 252 (duzentos c

cinquentâ e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, desde a Data da

Subscrição, ou dede a Data de Pagamento dos Ju.os Remuneratórios das Debêntures da

Terceim Série imediatamente anterior, inclusive, até apróxima Data de Pagamento dos Juros 1
@



Remuneratórios das Debêntures da Terceira Série. de acordo com a fórmula descrita na

cláusula 4.8.2. abaixo.

Fator DI =fiU +QDI,)]

4.5.2.t Os Juros ReÍnuneratórios das DeÉntures s€rão incidemes sobre o Valor

Nominal Unitírio das Debêntures, a partir da Data da Subscrição ou da Data de Pagamento

dos Juros Remuneratórios das Debêntures da respectiva Série imediatamente anterior,

conforme o caso, e pagos ao final de cada Período de Capitalização, câlculados em regime

de capilalização compo sta pro rala temporis por Dias Úteis de acordo com a fórmulâ abaixo:

J = [vNU x [FatordeJuros-l]]
onde,

J = valor unitiírio dos juros devidos no final do Periodo de Capitalização, calculado com 8

(oito) casas decimais, sem arredondamento;

M,l U = Valor Nominal Unitário dâs Debêntures, equivalente ao valor de emisúo na Dâta da

Subsçrição ou sâldo daDebênture após evento de incorporação de Juros Remuneratóíos e/ou

âmortizâçâo, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem anedondamento;

FatordeJuros : fator de juros composto pelo paiâmetro de flutuação acrescido de sprcay'

(sobretaxa), calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da

seguinte forma:

FatordeJuros : FatorDI x Falorspread

Sendo que:

Fato.DI : produtório das Taxas Dl, desde a Data da Subscrição ou a Data de Pagamento dos

Juros Remuneratórios das Debêntures da respectiva Série imediatamente anterior, conforme

o caso, inclusive, até a data de úlculo, exclusive, calculado com E (oito) casas decimais, com

arredondamento, apurado da seguinte forma:

9
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onde:

9



Número totâl de Taxas Dl c-onsideradas na apuração do p.odutório, sendo "n"
um número inteiro;

k = Corresponde ao número de ordem dâs Ta\as DI, variando de I até n,

TDlr = Taxa Dl, de ordem k, expressâ ao dia, calculada com 8 (oito) casâs decimais

com arredondamento, apurada da seguinte forma:

ror. =íPL*r); r' [roo )
onde:

Dlr = Taxa Dl, de ordem k, diwlgada pela83 S.A. -Brasil, Bolsa, Balcão, cxpressa

na forma percentual ao ano, utilizada com 2 (duas) casas decimais;

Fatorspread : Sobrctaxâ, calculada com 9 (nove) casas decimâis. com arredondarnento.

apumdo da seguinte forma:

Sendo que:

Spread: (i) 6 (seis) para as Debêntures da Primeim Série, (ii) I 3 (treze) para as Debêntures

da Segunda Séíe, c (iii) 13 (rreze) pÀra as Debêntures da Terceira Série.

n = número de Dias Úteis entre a Data da Subscrição ou a Data de pagamento dos Juros

RemuneÍatórios da resp€ctiva Série imediatamente anterior, confo.me o caso, inclusive, e a

dâta de cálculo, exclusive, sendo "n" um número inteiro.

Observaçôes:

ll. l'll
FqtoÃprcod =1U#.,)"'ll
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l) O fator resuhante da expressão (l+ TDlk) será consideÍ'ado com 16 (dezesseis) casas

decimais, sem arredondamento.

2) Efetua-se o produtório dos farores (l + TDlk), sendo que a cada fator acumulado, tÍunca-

se o resultado com l6 (dezesseis) cfsas decimais, aplicando-se o próximo fator diifuio, e Àssim

por diante até o último considerado.

3) Urna vez os fatores estando acumulados, considera-sc o fator resultante "Fator DI" com 8

(oito) casas decimais, com arredondamenlo.

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

9 (nove) casas decimais, com aÍedondamento.

5) A Taxa Dl deverá ser utilizÂda consideÍando idêntico número de casas decimais divulgado

pela entidade responsável pelo seu cálculo.

6) Para a aplicação de Dlk será sempre considerado a Taxa DI dirtlgada no 3" (terceiro) Dia

Útil imediatamente anterior à data de úlculo (cxemplo: para cálculo dos Juros

Remunemtórios no dia 15, a Taxa DI considerada será a publicada no dia 12 pela 83,
pressupondo-se que lanto os dias 12, 13, 14e l5sãoDiasúEis).

Define-se "Periodo de Capitalizâcão" como s€ndo o intervalo de tempo que

se inicia na Data da SubscriÇão (inclusive), no caso do primeiro Periodo de Capitalização ou

na Data de Pagamento dos Juros Remunera0orios das Debêntures da respectiva Série

imediatamente anterioÍ (inclusive), conforme o caso, no caso dos demais Períodos de

Capilalização, e termina na Data de Pagamento dos Juros R€muneratórios das Debêntures da

respectiva Série correspondente ao periodo em questão (exclusive). Cada Período de

Capitalizaçâo sucede o anterior sem solução de continuidade até a Data de Vencimento das

Debêntures.

4.5.3 Pagomento da Ámorlizoç,âo: Ressalvada â hipótese de pagarnento anrecipado

das Debêntures, o saldo devedor do Valor Nominal Unifírio seiá amortizâdo nas daras

indicadas no Anexo II, de acordo com a seguinte forma:

AM 1 : Y YY, (ÍYo) Anortiza.ção

1
t?

Onde:
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4.5.4.

AMi = Valor unitário da i+sima parcela de amortização, calculado com 8

(oito) câsas decimais, sem arredondamento.

VlrlU = Conforme definido acima.

(yo) AmonizÀgão = i-ésima táxa de aÍnortizagão, expressa em percentual,

informada com 4 (quatro) casás decimais, conforme Anexo IL

Pogamentodas DebênÍure§: Farãojus âos pagamentos relativos à Debêntu.es

aqueles que sejam titulares das DeEntures ao final do Dia Util imediatamente anterior a cada

uma das Datas de Pagârnento das Debê ures. Os pagâmentos das Debêntures serão feitos de

acordo com a seguinte fórmula:

PMTi = 1Y 11

Onde:

PMTi = Pagamento referente ao mês i, calculado com 8 (oiro) casas

decimais. sem anedondarnento.

AMi = Conforme definido acima.

J = Conforme definido acima.

4.5.4.1. Prêmio de Performance: As Debêntures da Tercei.a Série farão jus a um

após a realização dosPÉmio de Performance conespondente ao saldo do fluxo disponível

pagamentos devidos no âmbito dâ Cláusula 4.6.2 abaixo.

4.6 Pagamentos Cotrdiciotrados ê OrderÍ de Alocaçâo dos Recursos

Decorrcntes da Reslizâçâo dos Créditos Finânceiros

4.6.1. Observado o disposto nestâ Escritura e nos termos do aÍtigo 5'da Resolução

CMN 2.686/00, a obrigaçâo da Emissora de efetuar o pagamento do Valor Nominal Unitário

e dos Juros Remuneratórios das Debêntures esú condicionada à realização dos Créditos

Financeiros adquiridos pela Emissora e vinculados à Emissào, os quais serão cedidos

fiduciariamente em garantia ao adimplemento das obrigações assumidas pela Emissora nesta

Escrinrra no ârnbito do Contrato de Cessão Fiduciária.

4.6.2. A panir da Data de Emissâo e até a Data de Vencimento das Debêntures,

sempre preservada a manutenção da boa ordem das fltnções de securitiz!ção inerentes ao

1
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objeto social da Emissora e os direitos, garanlias e prenogativas dos Debenturistas, os

recursos decorentes dos Créditos Financeiros serão âlocâdos na seguinte ordem:

(i) paganento dos encargos e despesas das Debêntures, deduzindo-se custos de aquisição

e transferência dos Créditos Financeiros adquiridos pela Emissora a screm dados em

garantia, manutenção da Conta Cenkalizadora e remuneraçôes da Emissora;

(iD constituição ou enquadramento de um firndo de custeio no montante estiÍnado dos

encargos de responsabilidade da Emissor4 deconentes da presente Em issilo, a serem

inconidos nos 6 (seis) meses calendiírios subsequentes ao da realização do respectivo

provisionamento, eÍimando-se um valor minimo de R$30.000,00 (trinta mil reais)

neste fundo ("Fundo de Custeio" e, quando referido em conjunio com os custos

indicados no item "i" acima, "Custos Operacionais");

(iii) durante os 12 (doze) primeiros meses contados da Data de Emissão das Debêmures,

aquisição de novos CÉdiros Financeiros;

(iv) a padir do l3'(décimo terceiro) mês contado da Datâ de Emissão das Debêntures até

o 60'(sexagésimo) mês:

(a) pagaÍnento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série;

(b) pagamento da parcela dc amonização mensal das Debêntures da primeira

Série, conforme previsto no Anexo I[;

(c) amortização extraordinária até o resgate integral das Debêntures da Primeira

Série;

(u) no 60'(s€xagésimo) mês contado da Data de Emissão das Debêntures:

(â) pagarhento dos Juros Remuneraiirios das Debêntures da Segunda Série;

(b) pagamento da parcela de amortização mens€l das Debêntures da Segunda

Série, conforme previsto no Anexo ll;

(c) pagamento dos Juros Remunerarórios dâs Debêntures da Terceira Sé.ie; q
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(d) pagamento da parcela de aínorlizaçãa mensal das Debêntures da Terceira

Série, conforme previsto no Anexo II; e

(e) pagamento de Prêmio de Performance pâra as Debêntures da Terceira Série.

4.6.3 Em cÀso de ocorrência de um Evento de Resgate Antecipêdo CoÍhpulsório, os

aecursos decorrentes dos CÉdilos Financeiros serão alocados na seguinte ordem:

(i) pagamento dos encargos e despesas das Debêntures, deduzindo-se custos de aquisição

e transferência dos CÉditos Financeiros adquiridos pela Emissora a serem dados em

garantia, manutenção da Conta CeotralizÀdora e remunerações dâ Emissora;

(iD pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série;

(iiD pagamento da parcela de amonização mensál das Debêntures da primeira Série,

conforme previsto no Anexo II:

(ir) pagâmento dos Juros Remuneratórios das DeÉnturcs da Segunda Série;

(v) pagamento da parcela de amortização mensal das Debêntures da Segunda Série,

conforme previsto no Anexo II;

(vi) pagarnento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Terceira Sériel e

(vii) pagamento da pârcela de amortização mensâl das Debêntures da Terceira Série,

conforme previsto no Anexo ll.

4.7 Repactuaçâo

4.7.1 Não haveni repactuação das Debêntures.

4.t Amortizsção do Valor Nominal UDitário e PagrmenÍo dos Juros
Retltuneratórios d&s Debêntures

4.8.I Ressalvada a hipótese de resgate antecipado das DeEntures, o Valor Nominal
Unitrírio das Debêntu.es e os Juros Remuneratórios das Debêntures serão pagos confome j

?
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cronogrâna previsto no Anexo ll da presente Escritura e observado o disposto na Cláusula

4.5 ac\na.

4.8.1.1 Nos termos da Cláusula 4.6 acima, fica dede já acenado entre as Partes que

não é considerado descumprimento de obrigação pecuniária pela Emissora o pagamento do

Valor Nominal Unitario ou dos Juros Remuneratórios das Debêntures em determinada Data

de PagaÍnento das Debêntures em valor inferio ao Valor Nominâl Unitá.io ou aos Juros

Remuneratórios das Debêntures previsto nesta Escritura, caso o pagamento parcial se dêpela

não realizlção ou realizaÉo insuficiente dos Créditos Financeiros adquiridos pela Emissora.

4.8.1.2 Em cada Data de Pagamento das Debêntures, o fluxo disponível para

pagâmento do ValorNominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios dâs Debêntures,

será igual aos valores obtidos pelo recebimento dos Créditos Financeiros adquiridos pela

Emissom deduzidos os Custos Operacionais das Debêntures.

4.9

4.9.1

4.9.1.1

Locll de Pâgâmerto e Imunidade Tributária

Local de Pagamento

Os pagarnentos a que fizerem jus as DeMntures se.ão efetuados nas datas

estabelecidas para s€us vencimentos, conforme o cronogr:únâ de pagÍuneatos que compõe o

Anexo II à esla Escritur4 mediante depósito bancário em conta de titularidade do respectivo

Debenturista. Para tanto, em até 5 (cinco) dias âpós a subscrição das Debêntures, os

Deb€nturistas deverâo informar à Emissorâ os dâdos de sua conta (nome da institrrição

financeira, agência e conta). Em caso de alteração de referidos dados banúrios, o

Deb€nturista que tiver seus dados bancários alteiados deverá informar as mudanças à

Emissom no pmzo de até 2 (dois) Dias Úteis de antecedênçia da datâ de qualquer pagahento

a ser realizado pela Emissora.

Imunidade Tributária

Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção

tsibutári4 este deverá encaminhar à Emissora com cópia para a Emissor4 no prazo mínimo

de l0 (dcz) Dias Úteis antes da data prevista para quaisquer dos pagamentos relativos à
Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidâde ou isenção tributári4 sob pena

de ter descontado dos seus rendimentos, decorrentes do pagamento das Debêntures de sua

4.9.2

4.9.2.t

1
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titularidade, os valores devidos nos te[nos da legislaçào tributíria em vigor, Serão de

responsabilidade da Emissora a avaliação e validação da imunidade ou isenção tributiiri4
podendo, inclusive, solicitar documentos adicionais paÍa a comprovação de mencionada

siruação jurídica tributiÍia. Desta forma, enquanto pendente o processo de avaliação, nâo

podeÉ ser imputada à Emissora qualquer responsabilidadc pelo não pagamento no prazo

eslabelecido através deste instrumento.

4.9.2.2 O Debenurista que tenha prestado declaração sobre sua condição de

imunidâde, isençâo, não incidência ou alíquota zero de rributos, nos termos da Cláusula

4.9.2.1 acim4 e que tiver essa condição alterada por disposiçâo normativa ou por deixar de

atender as condições e requisitos porventum prescritos no dispositivo legal aplicável ou,

aind4 tiver essa condição questionada por autoridade judicial, flscal ou regulamentar

competente, deverá comunicar esse fato, no prazo de até 5 (cinco) Dias Útcis contados da

alteÉção se sua condição, de forma detalhada e por escrito à Emissom, bem como prestar

qualquer informação adicional em Íelação ao tema que lhe seja solicitâda pela Emissora.

4,10

4.10.1

Demais Condições dc Pagâmento

Prorrogação dos Prozos

4.10.1.1 Considerâr-se-ão automaticamente pro.rogadas as datas de pagamento de

qualquer obrigaçâo até o primeiro Dia Úril subsequente, se a data de vencimento da

Íespectiva obrigação coincidir com data em que nâo houve. expediente comercialou bancário

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sem qualquer acréscimo aos valores a serem

pagos. O pagamento de quaiquer valores devidos pela Emissora sob âs DeMntures será

realizado, aind4 com observância do prazo de I 1um) Dia Útil contado do recebimento, na

Contâ Centralizador4 dos pagarnentos respectivos dos Céditos Financeiros; caso os valotes

rcspectivos não sejam recebidos com a antecedência aqui referida em relaçâo à respectiva

Data de Pagamento das Debêntures, o pagamento devido pela Emissora será

automaticamente prorrogado com a incidência de acréscimos ou encargos, inclusive

Encargos Moratórios das Debêntures até a Data de Vencimento das Debêntures.

Direito ao Recebimenlo dos Pagamentos

1
o

1.10.2
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4.10.2.1 Fa.ão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas, nos

termos da presente Escritur4 aqueles que forem Debenturistas no encenamento do Dia Útil

imediatamente anterior à respectiva Data de Pagam€nto das DebêntuÍes.

Encorgos Moratórios das Debêntures

Sem prejuizo dos Juros Remuneratórios das Debênures, ocorendo

impontualidade no pagamento pela Emissora de quaisque. obrigações pecuniiárias relativas

às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos dos s€guintes Encargos

Moratórios das Debêntures: (i)juros de mora de l% (um por cento) ao mês, calculâdospro
rdla temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, (ii)
atualizâção monetária equivalente à variação positiva do IGPM; e (iii) multa não

compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso,

.otiÍicação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

4.10.3.2 Os Encargos Moratórios das Debêntures nâo serão devidos pela Emissora na

hipótese (i) de ahaso ou inadimplcmento pelos Devedores; ou (ii) da Cláusula 4.10.1.J, pelo

periodo ali referido.

1.10.3

4.r0.3.1

4.10.4

4.10.4.1

Decadê cid dos Dircitos atos Acréscimo§

Sem prejuízo do previsto na Cláusula 4.10.3.1, o não comparecimento do

Debenturista para Íeceber o valor correspondenúe a quaisquer das obrigações pecuniá.ias da

Emissora nas datas previstas nesta Escritura ou em comunicsdo publicado pela Emissora não

lhe dará direito ao recebimento de Juros Remuneratórios das Debêntures e/ou Encargos

MoÍatórios das De$ntures no período relativo ao atÍaso no recebimento, sendo-lhe, todaviá.

ass€gurados os direitos adquiídos até a data do respectivo vencimento.

4,tt Publicidade

4.1 l.l Todos os anúncios, svisos e demais atos e decisões decorrentes destá Emissão

que, de qualquer forma, envolvarr os interesses dos Debenturistas, serão direcionados à

Paketá, na condição de procuradora e manda!íria dos Debenturistas, na forma da Cláusula 8

abaixo.

t'?

+t
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4.t2.1

4.t2.1.t

Garanlia Real

Em garantia das Obrigaçôes Garantidas, a Emissora comprometeu-se a ceder

fiduciariamente, de tempos em lernpos, aos Debenturistas, representados pela Paketá, todos

os Créditos Financeiros de sua titulâridade ("D[9X9§-e&dfró4S§"); e (ii) os dircitos de sua

titularidade relativos ao recebimento de todos os valores atualmente existentes e a serem

depositados ou creditados, durante o pràzo de vigência das Debêntures, na Conta

Centralizadora, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária ("Garantia Real").

4.12.t.2 Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciári4 cada nova realização de uma

cessão fiduciária de Direitos Creditórios pela Emissom aos Debenturistas, representados pela

Pakeui será formalizada mediante celebÍação do termo de cessão fiduciária, conforme
procedimento abaixo descrito:

diarianente, com exceção de úbados, domingos e dias que não sejam úteis na cidade

de São Paulo, seÉ celebrado entre a Emissom e a Pakeú um termo de cessâo

fiduciária, conforme modelo que constado anexo II ao ContÍatode Cessâo Fiduciária,

tendo como objeto a cessão Íiduciária dos Direitos Creditórios endossados por cada

um dos Bancos Endossantes ou pela Paketá à Emissora no resp€ctivo mês (,,Te.mo

de Cessâo Fiduciária"), sendo que referido Termo de Cessão Fiduciária será

digitalmente assinado pela Emissora e enviado por comeio eletÍônico à paketá;

recebido o Termo de Cessâo Fiduciária, â Pâkefi o assinaná digiralmente e enviârá à

Emissora cópia digital do Termo de Cessão Fiduciária devidamente formalizado; e

(iiD mensalmente, poderá ser celebrado um aditámento ao ContÍato de Cessão Fiducirária.

conforme modelo que consta do anexo III do Contrato de Cessâo Fiduciá.ia, para

conlemplar a inclusão de todos os Termos de Cessão Fiduciária celebrados no més,

que passará a integrar este Con[ato e podeú ser levado a.egistro na forma aqui

prevista.

4.12.1.3 O Contiato de Cessão Fiduciária, celebrado nestâ data deverá ser levado a

registro p€la Emissora nos coÍrpetentes Caíkirios de Registao de Títulos e Documentos, nos
prazos previstos na Cláusula 2.2.4.1 acima. Os custos decorrentes dos regisros previstos

(i)

(iD

1
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4.13

4.t3.1

nesta Cláusula serão arcados com os recuIsos captados por meio da Emissâo, conforme

Cláusula 3.6.I acima.

Dação em PÀgametrto de Direitos Creditórios

Na hipótese de não realizáção dos CÉditos Financeiros adqr.riridos pela

Emissora que constituem o Lastro das Debêntures, conforme descrito na Cláusula 3.g acima,
até a Dara de Vencimento das Debêntures ou oconência de resgate antecipado das

Debêntures, a Pâketá, na condição de mandaLária dos Debenturistas, deveá convocar de

imediato uma Assembleia Geral de Debenturistas (i) para comunicar a ocorÍê.cia do evento,
qual seja, a neo realizÂção dos Creditos Financ€iros, e prestar os esclarecimentos que se

Íizerem necesúrios; e (ii) para que seja proposto e aprovado pelos Debe.turistas
representando a maioria das Debêntures em Circulação um plano de ação a ser executado
pela Emissora e acompanhado pela paketá, que poderá incluir, entre outras medidÀs: (a) a

cobrançajudicial ou extrajudicial dos respectivos Créditos Financeiros nâo realizados; (b) a
alienação dos respectivos CÉditos Financeiros nào realizados; (c) o rêsgate antecipado das
DeMntures mediante adação em pagarnento aos Debenturistas, de pleno direito e sem direito
de regresso contra a Emissom, no limite e na proporção dos seus créditos, dos respectivos
CÉditos Financeiros não re-alizados nos respectivos vencimentos; (d) o aguardo do
pagamento dos Créditos Financeiros não realizados e dos demais valorcs devidos aos
Debenturistas; e (e) o exercício de quaisquer outros direitos previstos no Contrato de Cessão
Fiduciária e nos demais Documenlos da Securitizâçâo, confome o caso. paia fins de clareza,
caso seja declarado inadimplência das Debêntures, ocor.erá a dação em pagamento aos
Debenturistas, de pleno direito e sem direito de regresso contm a Emissor4 no limite e na
proporção dos seus créditos, dos respectivos Créditos Financeiros não pagos nos respectivos
vencimentos.

4.13.2 Em caso de dação em pagamento dos CÉditos Financeiros, a Emissora devená!
na mesma data da realizaçâo da dação em pagànento, promover a enúega dos respectivos
documentos comprcbatórios, mediante recibo.

l9
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4.14 Cobrança dos Créditos Financeiros na HiÉtese de Declsração de

Iísolvê[cia dos Respectivos Devedore§

Caso seja declarada a insolvência de qualquer dos Devedores dos Céditos
Financeiros adquiridos pela Emissora, estâ deverá convocar uma Assembleia Geral de

DebenturisEs que decidiú se ini habilitar-se nos processos instrurados, destinando as

quantias recebidas ao pagamento dos valores devidos sob as Debêntures. Se decidido
favo.avelmente à habilitação nos processos eventualmente instaurados, a paketá deverá, na

qualidade de mandatária dos Debenturistas, habilitar-se nos respectivos processos.

4.14.1

4.15

4.15. t

5. AQUISIÇÁO FACULTATIVA, RESGATE
FACULTATIVO E R.ESGATE ÁI\ITECIPADO COMPULSóRIO

Fundo de Reserva

A Emissota manterá o Fundo de Reserva na Conta Centralizadora, com valor
de R$30.000,00 (trinta mil reais). O Fundo de Reserva sená composto e tecomposto, quando
for o caso, mediante recursos relativos à integralização dâs DeMntures. Os recursos do Fundo
de Reserva terão a finalidade de utilização no pagamento de custos e despesas da
Seruritização e, em caso de inadimplemenlo das CCB, para a ÍealizÀçÀo dos pagarnenros
devidos sob as Debêntures.

ANTECIPADO

observados os termos do aÍigo 55, panágrafo 3., da Lei das Sociedades por Ações, bem como
a legislação aplicável à época e as regras expedidas pela CVM: (i) por valor igual ou inferior
ao ValorNominal Uniüírio, devendo a aquisiÉo facultativa de que trata esta Cláusula constâr
do relatório da adminisrraçâo e dâs demonsuações financeiras da Emissora; ou (ii) por vâlor
superior ao Valor Nominal Uniuirio, desde que observe as regras expedidas pela CVM.

5.1

5.t.1

5.2

5.2.r

AquisiÉo Faculrativa

A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir uma ou mais Debêntures.

Resgaac Átrtecipodo Fscultâtivo

Sujeito ao atendimento das condições abaixo, a Emissora poderá, a seu
exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo à paÍtir de2l dejanerrode202l (inclusive),
com aviso prévio aos Debenturistas e à paketá, com 2 (dois) Dias úteis de antecedência da
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data do evento, o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das

Debêntures, com o consequenle cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do

Valor Nominal Unit.ário, acrescido dos Juros Remune.atórios devidos e não pagos,

çalculados pro rulo íemporis desde a Data. da Subscrição até a data do efetivo resgate, sem a

incidência de qualquer prêmio de resgate e exclusivamente mediante a dação em pagamento

de Créditos Financeiros.

5.2.2 Referido aviso prévio aos Debenturistas deveÉ descrever os teínos e

condições do resgate antecipado facultativo, incluindo (a) informação de que o resgate

anteçipado sení relativo à totalidade das Debêntures; (b) todos os aspectos opeÍacionais
relativos à dação em pagamento dos Créditos Financeiros; (c) a data efetiva para realização
do resgate antecipado facultativo; e (d) demais informações necessárias à opemcionalizaçâo
do resgate antecipâdo das DeMntures.

5.3

5.3.1

Resgate ADtccipado Compulsório

A Paketá pode.á declarar antecipadamenre vencidas e imediatamente
exigíveis, independentemente de aviso, notificação ou interpelação j udicial ou extrajudicial,
obs€rvado o disposto nos itens 5.3.1.1 e 5.3.1.2 abaixo, todas as obrigações objeto da
Escritura e exigirá da Emissora o imediato pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido
dos Juros Remuneratónos cal(xtlados pro rata temporis des1ie aDatada Subscrição até a data
do efetivo pagamento, dos Enca.gos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores
eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura, na data em que tomar
ciência ú oconência de qualquer uma das hipóteses previstas na presente cláusula (,.Eventos
de Ressate Antecipado Compulsório,,).

5.3.1.1 A oconência de qualquer dos Eventos de Resgate Antecipado Compulsório
abaixo listados ensejaú a declaração automática e imediata, pela paketá, na data em que
tornar conhecimento do fato, do vencimento antecipado de todas as obrigações da Emissora
constântes de$a Escritura, hipótese em que a paketrí exiginí da Emissora o imediaro
pagamento do Valor Nominal Unitiirio, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos,
celculados pro rato lenporis desde a Data da Subscrição ou da última data de pagamento,
conforme o caso, dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros vâlores
eventualmente devidos pela Emissom nos termos desla Escritura, rhediante comunicação
escrita à Emissora neste sentido, nos termos da Cláusula 5.1.7 abaixo (,EysúaC_d9&§Cdg

êí\
"\

IA

Antecipado Compulsório Automático,,):
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(i) pedido de recuperação judicial ou ext.ajudicial formulado pela Emissor4 pela paketrí

e/ou pelos seus controladores diretos ou indiretos ou por suas controladas,

independentemente do deferimento pelojuízo competente, ou submissão a qualquer
credor ou classe de credores de pedido de negociação de plano de recuperação

extrajudicial, formulado pela Emissor4 por qualquer de suas controladas, diretás ou
indiretas e/ou por qualquer de seus acionislÀs controladores, independenlemente de

ter sido requerida homologação judicial do referido plano;

insolvência, pedido de autofalência, pedido de falê.cia não elidido ou contestâdo no
prâzo legal, decretaçâo de falência ou, ainda, de quâlquer procedimento análogo que
venha ser c.iado por Iei, da Emissora, da paketá e/ou de seus controladores diretos ou
indiretos ou de suas controladas;

(iii) extinção, liquidação ou dissolução da Emissora, da paketrá e/ou de seus controladores
dirctos ou indiretosi

(iu) não pagamento de qualquer obrigação pecuniária devida sob as Debênrures na
respectiva data de vencimento, ensejado por culpa exclusiva da Emissora:

(v) nâo cumprimento de qualquer decisão final de câráter administratiyo, arbitral ou
judicial transitada em julgado contra a Emissora e/ou a paketá, em valor individual
ou agregado igual ou superior a RS1.000.000,00 (hum milhão de reais), ou seu valor
equivalente em outras moedas;

(iD

(vi) t ansformação do tipo societiíio da Emissora, de

limitada, nos termos dos artigos 220 e 221, e sem

todos da Lci n" ó.404/76;

sociedade anônima para sociedade

prejuízo do disposto no aÍtigo 222,

q
(:-+
V

(vii) descumprimento, pela Pakeá, de qualquer obrigação devida nos termos do Cont.ato
de Cessão Fiducirária;

(viii) ato de qualquer autoridade govemamental com o objetivo de sequestmr, expropriar,
nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir, compulsoriarnente,
totalidade ou parte substancial dos alivos, propriedãdes, das açõ€s do capiral social
da Emissor4 que afelem significativahente a capacidade financeira da Emissora; e
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(i*) existência de processo judicial, administrativo ou arbitral que tenha como objeto a
discussão da inexistência, nulidade, invalidade, ineficácia ou inexequibilidade da

Escritura, nào sanada no prazo de l0 (lrinta) Dias úteis contados (a) da data da

citação, intimação ou da efetiva ciênci4 por qualquer outro meio, pela Emissora a
respeito da existência do processo j udicial, administrativo ou arbitral; ou (b) da data

da propositura, pela Emissora, do processo judicial, admi.istrativo ou arbitral em
questÍlo.

5.3.1.2 Sem prejuízo do disposto na Cláusula 5.3.1.1

dos Eventos de Resgate Antecipado Compulsório abaixo
procedimentos mencionados nos itens 5.3.3 e seguintes

Antecipado Compulsório Sujeiros à AGD',):

acirna, a ocorrência de quaisquer

listados ensejará a adoção dos

abaixo ("Eventos de Ressate

(iD

(i) caso as declarações feitas pela Emissora nesta Escritura, ou em quaisquer ourros
documentos relacionados à Emissão, s€jam falsas ou revelem-se engano!Érs,

incorretas, inconsistentes ou incompletas;

alteraçâo do objeto social da Emissora e/ou da paketá que resulte em alteração
rclevante no setor de atuaçâo;

(iiD ocoftência de eventos ou situaçôes que comprovadamente afetem, de modo relevante
e adverso, a capacidade financeira e opeaacional da Emissora de cunprir com suas
obrigaçôes relacionadas à Derentures (,,Efeito Adverso Relevante,');

(iv) caso a aquisição pelâ Emissora de CÍéditos Financeiros não seja possivel em razão da
não originação de novos Céditos Finarceiros pela paketrí ou pelos Bâncos
Endossantes porperíodo igual ou superior a lEo (cento e oitentâ) dias; ou

cisâo, incorporação, fusão, vendaou qualqueroutra forma de reorga[ização societríria
da Emissorâ, da Pakeüá e/ou suas controladoras ou controladas, que acÍrrrete em
aheraçâo do atual controle socieLírio, sem a pÉvia aprovagão dos Debenturistas em
Assembleia Geral de Debenturistás.

(")
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5.3.2 A Emissora obriga-se e Ílo logo tenha conhecimento de qualquerdos eventos
descritos nos itens 5.3. I .l ou 5.3. I .2 acima, comunicar em até 3 (três) Dias úteis a paketrí

para que esta tome as providências devidas, nos ptÍtzos previstos nesta Escritura.

5.3.3 Na oconência de qualquer dos Eventos de Resgate Anrecipado Compulsório
Sujeitos àÀGD, a Paketá deveÉ çeny6641, ;ncdiatamente no momento em quetomarciência
da ocorrência do referido Evento de Resgate Antecipado Compulsório Sujeito à AGD,
Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre o não resgate antecipado
compulsório das Debêntures. Caso a pakeLi não o faça, deveÉ a Emissora realizar referida
convocação, obscrvados, em tdos os casos, os prazos de convocaÉo previÍos na paes€nte

Escritura.

5.3.4 Uma vez instalada, em primeira convocação, a Assembleia Geral de
Debenturistas prevista na Cláusula 5.3.3 anterior, sení necessário o quórum especial de
titularesque representem 50% (cinquentapor cento) mais umâdas Debêntures em Circulação
para aprovar a 4fo declaraÉo do resgate antecipado compulúrio das Debêntures.

5.3.5 Caso não haja quórum suficiente pa.a instalação da Assembleia Geral de
Debenturistas em primeira convocação, â paket:i ou a Emissor4 conforme o caso, realizará
a segunda convocação da Assembleia Geral de Debenfuristas para deliberar sobÍc a mesma
ordem do dia. Caso (i) na Assembleia GeÍal de Debenturistas instalada em segunda
convocação, não haja delibemção de Debenturistas representando, no mínimo,50olo
(cinquenta por cento) mais uma das Debêntures em Circulação contraria.rnente à declaração
do resgate artecipado compulsório das Debêntures; ou (ii) não haja, novamente, instalação
da Assembleia Geral de Debenturistâs, ou, por qualquer motivo, não ocorra a deliberação
acerca do vencimento antecipado dÀs obrigações da Emissora sob as Debênhres. a paketá

declaraÉ antecipadamente vencidas todas as obrigaçôes da Emissora constantes desta
Escritura e exigirá da Emissora o imediato pagamento do VâlorNominal Unitirio, acrescido
dos Juros Remuneratórios devidos, calculadospro rata temporis desde a Data da Subscrição
ou da última data de pagamento, conforme o caso, dos Encargos Moratórios, se houver, e de
quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos destâ Escritum-

5.3.6 A Paketi deverá comunicar imediatamente, por escriro, o resgate antecipado
compulsório das Debênturcs à Emissom.
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5.3.7 Declarado o resgate antecipado compulsório das Debêntures, o seu

pagamento, nos termos da Cláusula 5.3.5 acima, deveÉ ser efetuado pela Emissom em até 3

(tês) Dias Úteis contados da comunicação mencionada na Cláusula anterior.

5.3.8 Caso a Emissora não proceda ao pagünenrc das Debêntures na forma

estipulada na Cláusula anterior, além dos Juros Remuneratórios devidos, os Encargos

Moratórios serão acrescidos ao Valor Nominal Unitário das Derentures, incidentes desde a

data de resgate antecipado compulsório das Debêntures até a data de seu efetivo pagamento.

5.3.9 Observado o disposto nas Cláusulas 5.3.1.2, iociso (v) acima, na ocorrência

de cisão, incoaporação, fusão, venda ou qualquer outra forma de reorgânização socieÍíria da

Paketá e/ou suas controladoras ou controladas, que acârete em alteração do atual controle

socieüirio da Paketri, sem a prévia aprovaçâo dos Debenturistas em Assembleia Ceral de

Debenturistas, os Debenturistas poderão delibeÍar, câso não seja deliberado a lEq declaração

do resgate antecipado compulsório das Debêntures em Assembleia Geral de Debenturistas,

acerca da aquisição compulúria pelâ Paketá de todas as Debêntures em Circulaçâo

altemativamente à declaraçào do rcsgate antecipado. Sená nec€ssiírio o quórum especial de

titulares que representem 50% (cinquentâ por c€nto) mais uma das Debêntures em Circulação

em Assembleia Gcral de Debenturistas para aprovar a aquisição compulúria pela Pâkeú.

Cam aprovada, a Paketrí deverá adquirir compulsoriamenle, em até 30 (trinta) Dias Úreis

contados da respectiva Assembleia Geral de Debenturistas, a totâlidade das Debêntures em

Circulação, mediante o pagamento aos Debenturistas do ValorNominal Uniuirio, acrescido

dos Juros Remuneratórios devidos, calculados pro rdtd te poris desde a Data da Subscrição

ou da última data de pagamento, confome o caso.

5.3.10 Não obstante o disposto nas Cláusulas acim4 a Pakeú poderá, çror sua livre
iniciativ4 a qualquertempoe desde quenenhum Eventode Resgate Antecipado Compulsório

Automático e/ou Evento de Resgate Antecipado Compulsório Sujeitos à AGD esteja em

curso, decretar o resgate antecipado compulsório da totalidade das Debêntures em

Circulação, hiÉtese em que a Paketá exigirá da Emissora, mediarte comunicação escrita à

Emissom neste sentido, nos termos da Cláusula 5.3.7 acim4 o pagamento do Valo. Nominal

UnitáLiio, acrescido dos Juros Remuneratódos devidos, calculadospro rata temporis desde à

Data da Subscrição ou da última data de pagaÍlento, conforne o caso, acrescido de prêmio

de tesgaÍf,, Ílat incidente sobre a soma dos valores supm mencionados, conforme a tabela

abaixo:

9
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Até 12 (doze) meses 3,00% (três por cento)

De 12 (doze) meses e I (um) dia até 24

(vinte e quatro) meses
2,00% (dois por cento)

De 24 (vinte e quatro meses) e I (um) dia

até 36 (trinta e seis) meses
1,00% (um por cento)

Acima de 36 (trinta e seis) meses e I (um.)

dia

(iD

6.

6.1

(D

OBRIGAÇÕES ÁDICIONÁIS DA EMISSORÂ

A Emissora adicionalmente se obÍiga a:

protocolar o pedido de arquivamento desta Escritura e de eventuais aditamentos na

JUCESP eÍn até 5 (cinco) Dias úeis contados da respectiva data de assinatura;

proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos terÍnos

exigidos pela Lei n'6.404176, promovendo a publicação das suas demonstmçôes

financeiras, nos termos exigidos pela legislação em vigor;

(iiD manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo com
os princípios contiábeis geralmente aceitos no Brasil;

(iv) observadas as disposições prcvistas de modo esparso nesta Escriturs, convocar
Assernbleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre qualquer das matéries que

direta ou indiretamente se relacione com a presente Emissão, nos termos destâ
Escritura;

cumprir todrs as determinações da CVM, enviando documentos exigidos por todas

as leis e regulamentos aplicáveis e pÍestando, ainda, as informações que lhe forem
solicitadas;

manter em adequado funcionamento órgão paÍa atender, de lorma eficiente. os
Debenturistas, ou contratar instituições financeims autorizadas parâ a prestação desse

serviço;

(v)

(vi)

26
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(vii) não realizar qr.ralquer alteração ou âditamento dos Documentos da Securitizâção de

que é parte sem prévia e expressa anuência dos Debenturistas em Assembleia Geral

de Debenturistas:

(viii) não realizar operaçôes fora de seu objeto social, observadas as disposições

estarudrias. legais e regulÍúnenlarcs em vigor:

(ix) cumprirtodÀs as leis e, em todos os aspectos rclevantes, todas as regms, regulamentos

e ordens aplicáveis em qualquerjurisdição na qual realizar negócios ou possua ativos;

(*) notificar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da dala da sua ciência a paketá sobre

qualquer alo ou fato que possa caus.ar interrupção ou suspensão das atividades da

Emissora;

(xi) notificar, em até 3 (três) Dias Úteis contaros da data da sua ciênci4 a paketrá sobre
qualquer alteÍEção substancial nâs condiçôes fi nanceiras, econômicas, cornerciais,
opemcionais, regulatórias ou societjírias ou nos negócios da Emissora que (a)
impossibilite ou dificulte de forma relevante o cumprimento, pela Emissom, de suas

obrigações deconentes desta Escritura e das Derentures; ou (b) faça com que ,!s
demonstrações ou informaçôes financeiras fomecidaspela Emissoraà CVM não mais
reflitâm a real condição econôhicâ e financeira da Emissora:

(xii) manter s€us bens adequadamente segurados, conforme pniticas correntes demercado;

(xiii) arcar com todos os custos (a) deconentes da distribuição das De$ntures; e (b) de

registro e de publicação dos atosnecessários à Emissão, tais como esta Escritura seus

eventuais aditamentos e os atos socieüários da Emissora;

(xiv) efetua o pagamento de todas as despêsas comprovadas pela paketi, desde que,
sempre que possÍvel e dentro de padrões de mercado, previaÍnente aprovadas, por
escrito, pela Emissor4 que venham a ser necesúrias paÍa proteger os direitos e

interesses dos Debenturistas ou para realizar seus céditos. inclusive honorfuios
advocatícios (devidos apenas na hiÉtese de cobrança judicial da dívida) e outras
despesas e custos incorridos em viíude da cobrança de qualquer quantia devida aos
Debenturistas nos termos desta Escritura; q
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(xv) cumprir e adotar políticas que visem assegurar o cumprimento, por suas

controladoras, contrcladas, coligadâs, respectivos administÍ,adores e empregados

cumprarn qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento, nacional ou

estrangeiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos à administraçeo pública,

inclui.do, sem limitaçâo, das Regras Anticorrupção, devendo comunicar ao mercado,

por meio de faro relevante, na forma previstra na Instrução CVM n" 358/02, eventual

violação às Leis Anticonupçâo;

(xvi) não realizar qualquer nova emissão de valores mobiliários sem a pÉvia e expressa
anuência dos Debenturistâs, rcunidos em Assembleiâ Geral de Deb€nturistas;

(xvii) não contrair, contratar ou assumir qualquer obrigaçâo de pagamento ou
endividarnento além da presente Emissão, a qualquer título, ate o integÉl
adirnplemento das Debêntures;

(xviii) não prestar garantias reais ou fidejussorias em favor de quaisquer rcrceiros, excero
pela celebração do Contrato de Cessão Fiduciária aqui referido;

(xix) não utilizar, de forma di.eta ou indireta, os recursos da Emissão pa.a a prática de ato
previsto nas Leis Anticorrupção;

(xx) não transferir ou, por qualquer forma, ceder ou prometer ceder a terceiros os direilos
e obrigaçôes que respectivamente adquiriu e assumiu na presente Escritur4 sem a
previa anuência dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas
especialmente convocada para esse lim;

(xxi) nâo realizar qualquer reorganização socieiiria (fusâo, cisão, incorporação,

incorporação de ações ou outras formas de rcor1anização societária), aquisiçâo de

paÍticipações societárias em outras sociedades, aumento ou redução de capital social,
celebração de qualquer taànsação com partes relacionadas e/ou pagamento de

dividendos oujums sobre o capital próprio com recursos oriundos do pagamento dos
Créditos Financeiros; e

(xxii) divulgação de demonstrações financeiras auditadas anualmente no website da
Emissora: w*rv.grupotravessia.com, de acordo com â Lei des Sociedades Anônimas.

28
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6.2 Exceto conforme disposto nâ Cláusula 6.2.1 âbaixo, a Emissora a paÍir do
quano mês de operação, pela administrâção dos Créditos Financeiros, farájusao recebimento

mensal de R$6.000,00 (seis mil reais), liquidos de todos e quaisquer rributos, atualizada
anualmente pela va.iaÉo acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade
de sua utilizaçâo, pelo índice que vier a substitui-lo, calculadas pro rala die, se necessário
("Remuneracâo da Ernissora").

6.2.1 Observado o disposto na Cláusula 6.2 acim4 a Emissor4 pela administração
dos Creditos Financeiros, fará jus ao recebimenro de (i) R$3.000,00 (três mil reais) no
primeiro mês de operação, (ii) RM.000,00 (quatro mil .eais) no segundo mês de operação, e
(i) R$5.000,00 (cinco mil reais) no terceiro mês de operação; líquidos de todos e quaisque.
tributos, atualizada anualmente pela variação acumuladado IPCA, ou nâ falta deste, ou ainda
na impossibilidade de sua utilizâçào, pelo indice que vier a subsrituí-lo, calculadas pro raro
d/e, se necessiírio.

6.3 A Remuneração da Emissora continuaá sendo devida, mesmo após o
vencimento das DebêntuÍes, caso a Emissora ainda esteja âtuando em nome dos
Debenturistas, remunemção esta que será devida proporcionalmente aos meses de atuação da
Emissora. Caso os recursos dccorrentes dos Créditos Financeiros não sejam suficientes para
o pagamento da Remuneraçâo da Emissor4 os Debenturistas arcarão com a Remuneração da
Emissora.

6.4 Caso quâlquer Íeestruturação venha a ocorrer até o pagâmento integral das
Obrigaçôes Carantidas e implique elaboração de aditamentos aos Documentos da
Securitização e/ou na realização de Assembleias Gerais de Debenturistas, e/ou nos casos de
realização de quaisquer aditamentos aos Documentos da Securitização, será devida à
Emissora uma remuneração adicional, equivalente a R$600,00 (seiscentos reais) por hora de
trabalho dos profissionais da Emissora dedicados a tais atividades, aluarizado anualmente
pela variação acumulada do lpCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua
utilizâçâo, pelo índice que vier a substituí-lo , cal(xl|adas pro rata die, se necessário.

7.

7.t

AS§EMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Os Debenturisos poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral
de Debenturistas, de acordo com o disposto no artigo 7l da Lei n" 6.404/76, a fim de deliberar
sobre matéria de interesse da comunhão dos Debenturistas. ô'

I
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7.2 Aplica-se à Assembleia Geral de Debentuistás, no que couber, o disposto na

Lei n" 6.404/76 sobre assembleia geral de acionisras. A Assembleia Geral de Debenturistas
seÉ realizada, obrigatoriamente, no Municipio de São paulo, Eslado de São paulo.

7.3 A Assembleia Geral de Debenturistas pode ser convocada (i) pela Emissora;
(ii) por Debenturistas que representem l0% (dez por cento), no minimo, das Debênrures em
CirculaÉo; (iii) pela CVM; ou (iv) p€la pakeLi.

7.4 As Assembleias Gerais de Debenturistas serão convocadas com antecedência
mínima de 8 (oito) dias.

7.4.1 A Assembleia Geral de Debenturistas se instalará, em primeira convocação,
com a prcsença de Debenturistas que representem a metade, no minimo, das Debên§rres em
Circulaçâo e, em segunda convocsÉo, com qualquer número de Debenturistas. As
Assembleias Gerais de Debenturistas serão realizadas sempre em conjunto entre titulares das
Debêntures daPrimeira Série, das Debêntures da Segunda Série e das Debêntures da Terceira
Série, computados todos os quóruns sempre em conjunlo.

7.4.2 A Assembleia Geral de Debenturistas somente poderá ser realizada. em
segunda convocáção, em, no mínimo, 5 (cinco) dias aús a data marcada para a instalação da
Assembleia Geral de Debenturistas em primeira convocâção. Indep€ndentemente das
formalidades previstas na Lei n" 6.404/76 e nesta Escrilum, será consideradâ regular a
Assembleia Geralde Debenturislas em que compareçerem os titulares de todas as Debêntures
em Circulação.

7.5 É obrigatória a presença dos

Assembleias Gerais de Debenturistas, sendo que
para referido§ conclaves, respeitadas as regras

Debenturistas.

Íepresentantes legais da Emissora nas

a Emissora deverá ser sempre convocada

e prazos de convocação aplicáveis aos

)

q

?.6 A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá ao representante
da Emissora ou da Paketá ou àquele que for designado pela CVIv{.

7.7 Nas deliberações da Assembleia Geral de Debentu.islas, a cada Debênture em
Circulação caberá um voto, sendo admitida a constituição de manda!ários. titulares de
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DeEntures ou não, As deliberações dependerão da aprovaçâo de titulares da maioria simples
dâs Debêntures em Circulação, exceto s€ outro quórum especíÍico for estabelecido na
pres€nte Escritura ou na legislação aplicável em vigor.

7.t As deliberaçôes que digam respeito aos Debenturistas, coÍro, por exemplo, (i)
substituição da Pakeá; (ii) declaração da inocorÉncia do resgate antecipado compulsório das
Debêntures, das CCB e dos Créditos Financeiros; e (iii) alteração das obrigações adicionais
da Emissora, deve.ão ser tomadas por Debenturistas que representem pelo menos 50olo
(cinquenta por cento) mais uma das De$ntures em Circulação, em votação conjunta. As
deliberações tomadas pelos Debenturistas, no âmbito de sua comp€tência legal, observados
os quónrns estabelecidos nesta Escrilura, serão existentes, válidas e eficazes perante â
Emissora e obrigarão a todos os titulares das Debêntures, indcpendentemente de terem
comparecido à Assembleia Geral de Debenturistas ou do voto nela proferido.

7.9 As alterações(a) relativâs às características das Debêntures, confome venham
a ser propostÀs pela Emissor4 como por exemplo, (i) os Juros Remuneratórios dâ
DeEntures, (ii) as DatÀr de pagamento das Debêntures, (iii) o pmzo de vencimento das
DeEntures, (iv) os Eventos de Resgate Antecipado Compulsório; e (b) relalivas a alterações
dos Créditos Financeiros, de suas garantias e de quaisquer dos instrumentos que os
representam, dependerão da aprovação por Debenturistas que repres€ntem pelo menos 90o%
(noventa por cento) mais uma das DeEntures em Circulaçâo.

7.lO A alteração dos quóruns qualificados previstos na ptesente Escritum
dep€nderá da aprovâção por Debenturistas que representem pelo menos 90oá (novenu por
cento) mais uma das Debêntures em Circulação.

8.

t.l

MÁNDATO

Os Debenturistas nomeianr e cohstituem a pâkeá como sua mandatiíria e
bastante procuradora. em carárer irrevogável e irretratável, nos tetmos do artigo 684 do
Código Civil, com amplos e gerais poderes para representar os Debenturistas peranre â
Emissora, os Bancos Endossantes, os Devedores e quaiquer terceiros em relaÉo à
Debêntures, à Garantia Real (observado o disposto no Contrato de Cessão Fiducitida), às
CCB e às garantias das CCB. A paketá tení poderes de, em nome dos Debentunstas,
fiscalizu. a atuaçâo da Emissora, dos Bancos Endossântes e dos Devedores, exercendo. em
nome e em beneficio próprio e dos Debenturisras, todos os direitos atribuidos aos
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Debenturistas nest Escrifura, nos instrumentos que formalizam â Garantia Real, nas CCB e

suis eventuais garantias, no Contrato de Cessâo FiducilíÍia e em quaisqueroutros documentos
relativos à presente Emisúo, sempre observado o quanto disposto em referidos instrumentos
(em conjunto, os "Documentos da Securitização',), exçero no que se refere à votaçâo nas
Assembleias Gerais de Debenturistas, que deveÉ ser realizada diretamente por cada um dos
Deb€nturi$as.

8.2 Os Debenturistas concordam que todas e quaisquer comunicaçôes ou
notificaçôes relativas à presente Emissão serão realizadaspela Emissora exclusivamente para
a Paketrá| na condiçâo de mandatária e procuradom dos Debentu.istas. Os Debenturistas,
desde logo, isentam de foma ampla a Emissora de qualquer responsabilidade, a que título
for, por perdas, danos, lucros cessantes, desp€sas, custos e quaisquer outros valores em
deconência de quaisquer comunicaçõ€s realizadas pela Emissora à pakettí! bem como pela
adoção de quaisquer providências solicitadas pela paketrá à Emissora na forma dos
Documentos da Securitização.

t.3 A Emissora ressarcirá o Paketá de todâs as despesas em que tenha
comprovadarnenle incorrido para prestar os serviços desçritos nesta Escritura a partir da Data
de Emissão e proteger os direitos e interessesdos Debenturistas ou pâm realizar seus créditos.
Quando houver negativa para custeio de tais despesas pela Emissor4 os Debenturistâs
deverão antecipar todos os custos a se.em despendidos pelo paketá. São exemplos de
despesas que poderão ser r€alizÁdas pelo paketá:

(D

(ii)

publicação de relatórios, avisos e notificaçôes, despesas cartoniÍias, conforme
p.evisto nestâ Esc.itura e na legislação aplicável, e outrâs que vierem a ser exigidas
por regulamentos aplicáveis;

despesas com confeÉnciâs e contatos teleÍônicos:

(iiD obtenção de certidões, fotocópias, digitalizações, envio de documentosl e

(iv) locomoçôes entre estados da federação, alimentação, transpodes e respEttivas
hospedagens, quardo neces§.árias ao desempenho das funções e devidanente
comprovadas.

)
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E.3.1 O ressarcimento a que sc refere à Cláusula 8.3 acima seni efetuado em até 5
(cinco) Dias Úteis após a realização da respectiva pÍestaçâo de contÂs à Emissora e envio de

cópia dos respectivos comprovantes de paganento.

8.3.2 A Pakeuí podeni em caso de inadimplência da Emissora no pagamento das
despesas a que se referem os incisos acimapor um período superiora 30 (üinra) dias, solicitar
aos Deb€nturistas adiantamento pala o pagârhento de despesas ramáveis e comprovadas com
procedimentos legais, judiciais ou administrativos que a paketá veúa a incorrcr para
resguardar os interesses dos Debenfuristas, despesas estas que deverão ser previarnente
aprovadas pelos Debenturistas e pela Emissora, e adianradas pelos Debenturistas, na
proporção de seus créditos, e posteriormente! ressarcidas pela Emissor4 sendo que as
despesas a sercm adiantadas pelos Debcnturistas, na proporção de seus céditos, (i) incluem
os gastos com honorários advocâtícios de terceiros, depósitos, custas e taxas j ud iciárias nas
ações propostas pela Paketiá ou decorrentes de ações contra ele propostas no exercicio de sua
função, decorrentes de culpa exclusiva e comprovada da Emissora, ou ainda que
comprovadamente lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enqua[to representante da
comunhão dos Debenturistas; as eventuais despesas, depósitos e custasjudiciais deconentes
da sucumbência em açôes judiciais serão iguâlmente suportadas çrelos Debenturistas bem
como sua remuneração; e (ii) excluem os Debenturistas impedidos por lei a fazêJo, devendo
os demais Debenturistas mtear as despesas na proporção de seus créditos, Íicando desde já
estipulado que haverá posterior reembolso aos Debenturistas que efetuaram o Éteio em
proporçâo superior à proporção de seus créditos, quando de eventual recebimento de recursos
por aqueles Debentu stas que estavarn impedidos de rarear despesas relativás à sua
participação e o crédito da Paketá por despesas incorridas pa.a pmteger di.eitos e interesses
ou realizar créditos dos Debenturistas que não tenha sido saldado na forma prevista acima
s€rá acrescido à dívida da Emissora, tendo preferência sobre estas na ordem de pagamento.

8.3.3 A Paketá não antecipaú recursos para pagamento de despesas decorrentes da
Emissão, sendo certo que tais recursos serâo sempre devidos e antecipados pela Emissora ou
pelos Debenturistas, confotme o câso.

9. DECLARAÇÔES E GARANTIA§

A Emissora declaia e garante aos Debenturistas que:

é uma companhia securitizadora de créditos Íinancei.os devidamente oÍganizada,
constituída e validamente existente sob a forma de sociedade anônima de acordo com

9.1

1
@

(D
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(iD

as leis bmsileiras e com a regulamenlação do Banco Central do Brasil e da CVM, e

está devidarnente autorizada a conduzir os seus negócios, com plenos poderes para

deter, possuir e operar seus bens;

possui plena capacidade e esú devidahente autorizzda a celebrar estâ Escritu.a e

obteve todas as licenças e autorizações, inclusive as societiárias, necessárias à

celebração desa Escritura, à emissão das DeEntures e ao cumprimento de suas

obrigaçôes principais e acessórias aqui previstas, lendo sido satisfeitos todos os
requisitos legais e eslatutários necesúrios para tanto;

(iiD a celebração desta Escrituia e o cumprimento das obrigações aqui previstas não
violam, infringem ou de qualquer forma contmriam qualquer (i) obrigaçâo
anteriormente âssumida pela Emissora; ou (ii) disposiçâo de lei, decreto. norma ou
regulamento, ordem administrativa ou judicial que esteja sujeita;

(iu) os representántes legais que assinaÍn esta Escritura têm poderes estatutários e/ou
delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo
mandalários, tiverâm os podeaes legitimamente outorgados, estando os respectivos
mandatos em pleno vigor;

(v) a Emissora está cumprindo todas as leis, regulamentos, normas administrativas e
determinações dos órgãos govemamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à
conduçâo de seus negócios e que sejam relev&rtes para â execução das atividades da
Emissora, inclusive com o disposto na legislação em vigor pertinente à politica
Nacional do Meio Ambiente, nÀs Resoluções do Conselho Nacional do Melo
Ambiente - CONAMA e nas demais legislações e regulamentaÉes ambientais
supletivas que sejam igualmente relevantes para a execução das atividâdes da
Emissora;

(vi) a Emissora não utirizâ, em suas alividades comerciais e vincuradas a seu objeto sociar,
formas nocivas ou de exploraÉo de trabalho forçado e ou mão de obra infantil
prejudicial. Por trabalho forçado, entende-se todo trabalho e serviço, executado de
forma não voluntária, que é obtido de um indivíduo sob ameaça de força ou puniçâo.
Por mão de obra infantil, entende-se contratação de crianças, exploraçâo eçonômica,
ou que tem probabilidade de oferecerperigo, inte.ferir com aeducação da criança, ou
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ser prejudicial à saúde ou desenvolvimento ffsico, mental, espirituâI, moral ou social
da criança;

(vii) a celebração da Escritura, dos demais Documentos da Securitização e a colocaçeo das

Debêntures não infringem qualquer disposição legal, contratos ou instrume os dos
quais a Emissora s€ja paÍe, nem iú resulÍâr em: (a) vencimento antecipado de
qualquer obrigaçâo estabelecida em qualquer desses contratos ou instrumenros; (t)
criação de quaisquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emissor4 excero por
aqueles já existentes nesta data; ou (c) rescisão de qualquer desses contmtos ou
instrumentosl

(viii) nenhum registro, co.sentimento, autoúzação, aprovaçào, licença, ordem de, ou
qualificação perante qualquer autoridade governamental ou órgão regularório, é
exigido para o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigaçõ€s nos termos desta
Escritura e das Debêntures, ou para a realizâção da Emissão, exceto a inscriçâo da
Escritura na JUCESP nos termos previstos nesta Escritum:

(i*) tem todas as autorizaçô€s e licenças (inclusive ambientais) exigidas pelas autoridades
federais, estaduais e municipais relevantes para o exercício de suas atividades.
estando todas elas válidas;

(x) está devidamenle autdizada a celebrar esta Escritum e a cumprir todas as obrigaçôes
nesta previstas, rendo, entâo, sido satisfeilos todos os requisitos Iegais e estatuiários
necesúrios para tanto;

(xi) manterá em vigor toda a estrutura de contratos e demais
neçesúrios para asseguraa à Emissota a manutençâo das suas
operação e funcionamento;

acordos existentes

condições atuais de

g,
I

à

(xii) os documentos e informaçôes fomecidos aos Debentu.istas são materialmente
corretos, eslão atualizados ate a data em que foram fomecidos e incluem os
documentos e informações relevantes para a tomada de decisão de investimento sobre
a Emissora, tendo sido disponibilizadas inforÍnaçôes sobre as transaçôes Íelevantes
da Emissor4 bem como sob.e os direitos e ob.igaçôes malerialmente relevantes delas
decorrentes;
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(xiii) não omitiu ou omitirá nenhum [ato, de qualquer naltrrezâ, que seja de seu

conhecimento e que possa resultâr em alteração substancial adversa dÀs situações
econômico-financeiras ou jurldicas da Emissora em prejuízo dos investidores das

DeHntures;

(xiv) esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida, eficaz e vinculativa da Emissor&
exequível de acordo com os seus terÍnos e condições, com força de título executivo
extrajudicial nos teÍnos do artigo 784 da Lei 13.105, de 13 de março de 2015
("Código de Processo Civil,,)i

(xv) está familiarizada com inst umentos financeiros com caracteristicas semelhantes às
das De$ntures; e

(xvi) os seus administradores têm ciência dos lermos das Debêntu.es, estâo familiarizados
com seus propósitos e objetivos e aprovaaam a sua emissão.

9.2 A Emissoia se compromete â notificar imediatamente a paketá e os
Debenturistas caso quaisquer das declaraçôes aqui prestadas tomem_se total ou pa.cialmente
inverídicas, incompletas ou incoraetas.

9.3

(')

A Pakeui declara e gamnte à Emissora que:

está devidamente autorizada a çelebrar esta Escritura e a cumprir suas ob.igações aqui
previstas na quâlidade de mandatária dos Debenhrristas, tendo sido satisfeitos todos
os requisitos legais e eshtutários necesyários para tanlo;

a celebração destÂ Escrituia e o cumprimento de suas obrigaçôes aqui previstas não
infringem qualquer obrigaçâo anteriormente assumida pela paketá;

(iD

(iiD eÍa Escritura constitui uma obrigação legal, válida e vinculante da paketá, exequivel
de acordo com os seus termos e condições;

(iu) o repres€ntante legal que assina esta Escritum tem poderes estatutários e/ou delegados
para tanto, podendo cumprircom suas obrigações aquiprevi$as, tendo sido satisfeitos
todos os requisiros legais e estatutários necessários para tanto;

9
@
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(u) sob as penas da lei, não há nenhum impedimento legal, conforme definido no artigo
66, §3', da Lei 6.404176, e no artigo 6. da lnstrução CVM 5E3, parâ exercer a função
que lhe é conferida;

(\/D estrí ciente da Circular n" 1.832, de 3 I de outubro de 1990, do Banco Cenhal do Brasil;

(vii) aceita a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições
previstos na legislação e regulamentâção especifica e nesta Escritura;

(viii) aceita integralmente estâ Escritura, suas cláusulas e condições;

(ix) estií devida,nente qualil'icada a exercer as atividades de mandâtária dos Debenturistâs;

(x) verificou, no momento de aceita a função, a veracidade das informaçôes relativas À
gâra[tias e a consistência das demais informações contidas nesta Escritura,
diligenciardo no sentido de que fossem sanadas as omissôes, falhas ou defeitos de
que tivesse conhecimento:

(xi) não possui qualquer ligaçâo com a Emissom que a impeça de exercer suas fünçôes;

(xii) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interess,es previstas nâ
lnstruçâo CVM n. 583: e

(xiii) a Carartia Reala serprestada pela Emissora é suficiente.

9.4 Sem prejuÍzo do dever de diligência da pakeLá, e$â assumiú que os
documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou
por terceiros a seu pedido não foÍam objeto de fraude ou adurteração. Não será ainda. sob
qualquer hip<ítese, responúver pera eraboração de documentos socictií.ios da Emissora, que
permanec€rão sob obrigação legal e regulamcntar da Emissora elaboráJos, nos termos dâ
legislação aplicável.

9.5 Os atos ou mânifestações por paÍe da paketá que criarem responsabilidade
para os Debenturistas e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como
aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigaçõ€s assumidas nesta Esüitura
somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Debenturistls reunidos
em Assembleia Ceral.

)
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IO. DISPOSIÇÓES GERAIS

l0.l As comunicaçôes a serem enviadÀs por qualquer das partes nos termos desta
Escritura deverão sea encaminhadas pâra os seguintes endereços:

(D Para a Emissora:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINÁNCEIROS VI S.A.
Rua Cons€lheiro Crispiniano, n" 105, Conjunto 43, Sala 13

01037-001- São Paulo - SP

At.: Vinicius Stopa

Telefone: (l l) 2663-8532

Correio eletrônico: vinicius.stopa@grupotravessia.com

(ii) Paia a Paketiá e os Debenluristas:

PAIGTÁ SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Rua Pitu, n" 72, Conjunto 125

CEP 05657-010, São Paulo Sp

At: Fabian Valverde

Telefone: (l l) 3500-1566

Correio eletrônico: fabian@paketa.com-br

l0.l.l Ás comunicações serâo consideradas entregues quando reccbidas sob
protocolo ou com "aviso de recebimento,' expedido pelo correio, ou, ainda, por telegrama
enviado aos endereços acima. As comunicaçôes feitas por fac_símile ou correio eletrônico
serâo consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela máquina utiliuda pelo remetente)
seguido de confirmação verbal por telefone. Os respectivos originais deverão ser
encarninhados pam os endereços acima em até 5 (cinco) Dias úteis após o envio da
men§agem.

10.2 A mudança de qualquer dos cndereços acima deveni ser comunicada â§
demais Partes pela Pane que tiver seu endereço alterâdo. a

\c),
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10.3 Não se presurne a renúncia a qualquer dos direitos decorentes da presente

Escritum. Desta formq nenhum atrâso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer

direito ou faculdade que caiba aos Debenhuistas em razão de qualquer inadimplemento da

Emissora prejudicaná o exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como

renúncia ou perda de qualquer direfto, faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes

conferidos a ele, nem constituirá novação alteiação, transigênci4 remissão, modificação ou

redução ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

10.4 Câso quâlquer das disposiçôes ora aprovadas venha a ser julgada ilegal,

inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal

julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, â substituírem a disposição aferada por

outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

r0.5 As Partes declaram, mútua e expressamente, que a presente Escrihrra foi

celebrada respeitando-se os principios de probidade e de boa-fé, por livre, consciente e firme

manifestaçâo de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade.

10.6 As palavras e os termos coNlantes desta Escritura, aqui não exptessamente

definidos, grafados em português ou em qualquer lingua estrangeira, bem como quaisquer

outros de linguagem técnica e/ou financeira, que, eventualmente, duEnte a vigência da

presente Escritura, no cumprimento de direitos e obrigações assumidos por ambâs as partes,

sejam utilizados para identificar a prática de quaisquer atos ou fâtos, deverão ser

compreendidos e interpretados em consonância oom os usos, costumes e práticas do mercâdo

de capitais brasileiro.

10.7 A invalidade ou nulidade, no todo ou em parte, de qualquer das Cláusulas

desta Escritura não afetaú as demais, que pemanecerão sempre válidâs e eÍicazes até o

cumprimento, pelas Partes, de todâs as suâs obrigações âqui previstas.

lO.8 Esta Escritura e as Debêntures constituem títulos executivos extrajudiciais,

nos termos dos incisos I e II do artigo 784 do Código de Processo Civil, reconhecendo as

partes desdejá que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações

assumidas nos termos desta Escriturâ comportam execuÉo especifica e se submetem à
disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito

de declarar o resgate antecipado compulsório das Debêntures, nos temos desta Escritura
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I0-9 Esta EscrituÍ'a é firmada em caníter irrevogável e ir.e[aüável, obrigando as

paÍes poÍ si e seus sucessores.

11. LEI E FORO

I l.l Esta Escritura reger-se-á pelas leis da República Federativa do Brasil.

11.2 Fica eleito o Foro da Comarcâ de São Paulo, Estado de São paulo, para dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta Escritura, com renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justâs e contaatadas, as Partes assinam o prcsente instrumento em 3
(hês) vias de igual forma e teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 2l dejanei.o de 2020.

(ossinaluras nas páginos seguinles)

(reslonle da página intencionalmente deixodo eh branco)

*l
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(Página de assinaluras l/3 da "Escritura Poflicular da 1'(Prineiro) Enissão de Debêntures

Simples, Nõo CotÍversiyeis eh Ações, dd Espécie Com Garantia Reel, en 3 (frôs) Series,

poru Colocação Priyada,.lo Trqvessia Securitizodora de Créditos Finonceiros YI S_Á.")

TRÂVESSIA SECURITIZADOM DE CREDITOS FINANCEIROS \/I S.A.

Nome:

Cargo:
vrNtcrus B. B. S. SÍOPA
RG. : 30.393.860.2 SSPISP

cPF.:218 7r 8.568-09
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(Págind de assinaíuros 2/3 da " Es.rttura Paniculat do l'(Pfineira) Emissão de Debêrrtltres

Sinples, Não Convercíveis em Ações, da Esytécie Com Garanlia Reol, en 3 (Irés) Nries,
para Colocaçõo Privada, .lo Trovessio Secüritizodoro de Créditos Finonceiros VI 5.A.")

PAIGTÁ SER,VTÇOS FINI\NCEIROS LTDA

Nome:

Cargo:

J AL QEÊ' E,
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(Página de assinoturas 3/3 da " Esctilura Porlicular da l'(Primeira) Emissão de Debênlures

Simples, Não Conversíveis em Ações, da E+úcie Com GaranÍia Real, em 3 (Três) Séries,

Wro Colocação Ptivodo, do Travessio Securilizadoro de Créditos Financeiros VI S.Á.")

Testemunhâsi

l. I »',.,u,ia tt (.a,. zitz:-
Nome:

CPF:

RG:
.. M OLIVEIRA

. /r..36.2 SSPTSP. rr'" 1)35.818.23

)

v

SAllDR*4PÀRECIDÀ GOÍES
RG.: 28.191.920.3 SSPTSP

cPF.: 268.621.7E6,06
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ÀNEXO I

(Este Ánexo é pa e integrante da " Escriturd Porticular da l' (prineiru) Enissão de

Debêntures Sinples, Ndo Conversíveis en Áções, da EsçÉcie Con Garantia Real, em 3
(Três) Séries, para Colocação P rívado, da Travessia Secuitizodora de Créditos Fi nance iros
VI S.A. ")

TERMOS DEFINIDOS

AGE Assembleia Geral Extrâordinária de acionistas da

Emissor4 realizada em 2l de janeiro de 2020, que

deliberou a emissâo das Debêntures

Agente de Cobrança É a paketá

83 83 S.A. - Bmsil, Bolsq Balcão_ Segmenro CETIP UTVM

BACEN Banço Cenrraldo Brasil

Bancos Endossantes São os bancos endossantes em que os clientes da pakeLá

emitiram os CCB em favor

CCB Em conjunto, as cédulas de crédito bancrírio a serem

emitidas por clientes da pakeiá em favor dos Bancos
Endossantes

CMN Conselho Monetário Nacional

CNPJ Cadastro Nacional da pessoa Jurídica do Ministério da
Economia

Código de Processo Civil Lei l3.t05,del3demarçode2015

9
ry

44



Conta Centralizadora É a conta corrente n' 3137E-4, mantida na agência n. 8499

do Banco ltaú. de titularidade da Eftissora

Contrato de Cessão "lnstrumento PaÍicular de Cessâo Fiduciária e de

Fiduciária Promessa de Cessão Fiduciária de Direitos Creditó os e

Outras Avençâs", celebrado em 2l dejaneiro de 2020 entre

aPaketáeaEmissora

Cadastro da Pessoa Física do Ministério da EconomiaCPF

Créditos Financeiros ou São os Créditos Financeiros e respectivas garantias e

Lastro acessórios oriundos das CCB endossados pelos Bancos

Endossantes e/ou pela Paketrí para a Emissor4 passando o

fluxo de pagamento dos cÉditos financeiros a compor

lastro pala o pagamento dos valores devidos pela Emissora

aos Debenturistâs

CVM Comissão de Valores Mobiliiários

Data da Subscriçâo É a primeira data de subscrição e integralização das

Debêntures

Data de Emissâo das É a dara de emissâo das Debêntures

Debêntures

Data de PagaÍhento das Em conjunto, as Datas de pagamento dos Juros
DeEntures Remuneratórios das Debêntures e Às Datas de pâgamento

da Amonização das Debêntures

Data de Pagamento de É cada data de pagamento de amortização do Valor
Amortização das Nominal Unitírio das DeMntures

Debêntures

Dala de Pagamento dos É cada data de pagamento dos Juros Remunemtórios das
Juros Remuneratórios das Debênlures

Debêntures 9
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Data de Vencimenro

Debêntures

Debêntures

das É a data de vencimento das Debênturcs

Em conjunto, as Debênlures da Primeira Série, as

Debêntures da Segunda Série e as Debêntures da Terceira
Série

Primeira De$ntures simples, não conversíveis em ações, da espécie

com garantia real, integrantes da l" (primeira) série da I,
(primeira) emisúo da Emissora

Segundâ Debêntures simples, nito conversíveis em ações, da esÉcie
coÍh garantia reâ|, integrantes da 2" (segunda) série da l,
(primeira) emissão da Emissora

Terceira Debêntures simples, não conversiveis em ações, da espécie
com garantia real, integrantes da 3" (terceira) série da l"
(primeira) emissão da Emissora

São os tilulares das Debêntures

São os clientes da Pakeú devedores dos Créditos
Financeiros

Dcbêntures da

Série

Debêntures da

Série

Debêntures da

Série

Debenturistas

Devedores

Debêntures em Circulação Todas as Debêntures subscritÀs e ainda não resgatadas,

excluidas (i) aquelas mantidâs em tesouraria pelaEmissora;

e (ii) exclusivamente para os fins de realização de

Assembleia Ceralde Debenturistas, âs de ritularidade de (a)

empresas controladas, direta ou indiretamente, pela

Emissora; (b) acionisíLs conrroladores da Emissora; e (c)

administÍ,adores da Emissora, incluindo cônjuges e

parentes até 20 gÍau, as quais serão consideradas debêntures

em mercado

el
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Dia Útil

Documentos

Securitização

Efeito Adverso Relevanre

Emissâo

Emissora ou Securitizadora

Encargos Moratórios

Debêntures

Escritura ou Escritura

Debênrures

da

Qualquer dia da semana, exceto úbado, domingos e

feriados declarados nacionais

Em conjunto, a Escritura de Debêntures, os instrumenrcs

que formalizam a Ca@ntia Real, as CCB, os eventuais

contmtos de garantia das CCB, o Contrato de Cessão

Fiducirária e quaisquer outros documehtos relativos à

presente Emissão

São eventos ou situações que comprovadamente afetem, de

modo relevante e adverso, a capacidade financeira e
operacional da Emissora de cumprir com suas obrigações

relacionadas à DeMntures

A l" (primeira) emissão de Debêntures da Emissora

TRÁ\'ESSIA §ECURITIZ ADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIR.OS VI S.4., sociedade anônima com sede na

cidade de São Paulo, Estâdo de São paulo. na Rua
Conselheiro Crispiniano, n. 105, Conjunto 43, Sala 13,

CEP 01037-001, inscrita no CNPJ sob o n"
35.975.383/0001-06 e com seus atos constitutivos

devidamente arquivados na JUCESp sob o NIRE n.
35.300.54't t38-t

São os encargos moratórios das Debêntuaes previstos na

Escritura de Debêntures

Escritura Particular da l" (Primeira) Emissão de

Debêntures Simples, Não Conversiveis em Ações, da

Espécie com Garartia Real, em 3 (três) Séries, para

Colocação Privadâ, da Trâvessia Securilizadoia de

CÉditos Financeiros VI S.A.

das

de

1
@
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Fundo de Reserva

IGPM

IPCA

JUCESP

Juros Remuneratórios

Debêntures

Lei 10.931

Obúgações Garantidas

Regras Ánticorrupção

É o fundo de reserva mantido pela Emissora na Conta

Centralizadora com a finalidade de utilização no

pagamento de custos e despesas da Securitizaçâo e, em

caso de inadimplemento das CCB, para a realização dos

pagamenúos devidos sob as Debêntures

Índice Geral de Preços - Mercado, calculado e divulgado
pcla Fundação Getúlio Vargas

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado
divulgado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia
Estatísticâ IBGE

Junta Comercial do Estado de Sâo paulo

Sâo os juros remuneratórios das Debêntures, previstos na

Escritura de Debêntures

Lei n' 10.931, de 2 de agosto de 2004

Sâo todas âs obrigâçôes principais e acesúrias, incluindo
principal. juros. encargos moralórios. despesas e quaisquer

outros valoaes decoEentes das Debêntures

Lei n' 12.846, de lo de agosto de 2013, o Ato Contra as

PÉticas Corruptas no Esr.angeiro (FCpÁ Foreign
Corrupt Pactices Act, disponível em http://wuw.fcpa.us) e

a Convenção de Combate ao Suborno da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD _
Organization for Economic Co-operation and
Development, disponÍvel em hno://wuu..oecd.org)

Resolução do Conselho Monetário Nacional no 2.6t6. de

26 de janeiro de 2000

das

Resolução

2.6t6/00

)

Ç)
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Securitização É a securitização dos Créditos Financeiros no ámbito da

Emissão

PAKEá PAKETÁ SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA,
sociedade com sede na cidade de São paulo. Estado de São

Paulo, na Rua David pimentel, 1000, CJ05, Fazenda

Morumbi, CEp 05657-0t0, inscrita no CNPJ sob o n"

3 2. I 80.5 I 8/0001 _40

PÉmio de Performance Prêmio de performance a s€r pago aos Debenturistas das

Debêntures da Terceira Série, conforme Cláusulas 4.5.4.1.

e 4.6.2.

Valor Nominal Unitirio É o valor nominal unitiirio das Debêntures previsto na

Escritura de Debênlures

Valo. Total da Emissão E o valor total da Emissão das Debêntures previsto na

EscrituÍa de DeEntures

9
@
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ANEXO II

(Este Anexo é parte inlegrahte da "Escrituro particulor da l. (prineira) Emissdo de

Debênlures Simples, Nõo Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garanlia Real, em 3
(Três) Séries, paro Colocoção Privada, da Trovessia Securitizadoru de Créditos Finoncetos
vt s.Á.")

CRONOGRÂMA DE PAGAMENTOS DA§ DEBÊNTURES

Delrêotures da Prim€irs Série
Drtr de Pae.merto Juros Remutr€rotórios (7o) Aportizscão do Vâlor NomiÍal UDitário

20/02t2020 Não 0,0000%
20/03/2020 Não 0,0000%
20/M/2020 Não 0.0000./0
20t05/2020 Não 0,0000%
22JM/2020 Não 0,0000/"
20/01/2020 Não 0,0000%
20/08/2020 Não 0.000@/0
21109t2020 Não 0,0000%
20 0/2020 Não 0,0000%
20/ t t t2020 Não 0,0000%
2t/ t2J2020 Nào 0.0000%
20t01/202 Não 0,0000%

Sim 2,0833yo
22/03/2021 Sim 2,1216vo
20/u/2021 Sim 2,t739%
20105/202 s m
21/06t202 Sim 2,2727y.
20107/202 Sim 2,32550/o
20/08/2021 Sim 23a09V"
20t09/202 Sim 2.43900/.
20/ t0/202 s m 2,500u/o
2241/2021 s m 2,5641%
20/ t2/202 Sim 2,6315%
20t0t/2022 Sim 2,7027%
2l/o2t2022 Sim 2,1711yo
2t /03t2022 Sim 2,857 tV"
20/04/2022 Sim 2,9411Vr
20t05/2022 Sim 3,O3030/o al,

)
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20/06t2022 Sim 12s0%
2010712022 Sim 3,22580/.
22/OA2022 Sim 3,3333%
20/09t2022 Sim 3,4482%
20/10t2022 Sim 3,51t4vo
2t /11t2022 Sim 3,70370/o
20/12t2022 Sim 3,8461%
20/0|2023 Sim 4,000ry/o
2210u2023 Sirn 4,1666%
20/03/2023 Sim 4.34780/.
20/04t2023 Sim 4,5454%
22/05t2023 Sim 4,76t9y.
20/06/2023 SiÍn s,0000%
20/0't t2023 Sim 5,2631%
2v0ü2023 SiÍn 5,5555%
20/09t2023 Sim 5,t823%
20/t0t2023 Sim 6.2500V"
20/11n023 S m 6,66660/0
20/12!2023 Sim 7,14280/0
22tO1/2024 Sim 7,6923./"
20/02/2024 Sim 8,3333%
20103t2024 s 9,09090/.
22/U/2024 Sim 10.0000%
20105t2024 Sim 11.1t 11y6
20/M/2024 SiÍn 12,50000/.
2U07 t2024 Sim 14.2857./"
20108/2024 Sim 16,6666%
20/09/2024 Sim 20,00@o/o
2t t10/2024 Sim 25,0000%
20/tt/2024 Sim 33,3333%
2011a2024 Sim 50.0000%
20/01t2025 Sirn 100,000tr/o

Dglertur€§ ds Sequrda Série
Dats de Passmetrto Juros Remutrerâtórios Aportizlçeo do Vslor Nomiml Utriljrio

9
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2t /09t2020 Não 0.0000/"
20/L0/2020 Não 0,0000%
20/11/2020 Não 0-0000%
2t/ t2J2020 Não 0,000070
20/01n021 Nâo 0.0000/"
22/02/202t Não 0.0000%
22/03/2021 Não 0,000@/0
20104/2021 Não 0.0000p/.
20/05/2021 Não 0,0000/"
2t 1061202l Não 0,0000%
2U07n021 Não 0,0000/0
20/08/2021 Não 0,00000/0
20/09/202t Não 0-0000%
2011012021 Não 0.0000%
22/ t t t202t Não 0,0000%
20t12.12021 Não 0.0000%
20/01/2022 Não 0,0000/0
2t /02/2022 Não 0,0000./ô
2t lo3/2022 Não 0,0000/o
20/04/2022 Nâo 0,0000/o
20/05/2022 Não 0,0000%
20/06/2022 Não 0.Nw"
20/01t2022 Não 0.0000%
22/OW022 Não 0,0000p/o
20/09t2022 Não 0,0000%
20/10/2022 Não 0.0000p/o
21/ 11t2022 Não 0.0000./ô
20/t2J2022 Não 0.0000/0
20/01t2023 Não 0.000op/o
22/0212023 Não 0.0000p/o
20/03/2023 Não 0.0000ê/.
20/04/2023 Não 0,0000%
22/05/2023 Não 0.0000p/o
20/06/2023 Não 0,0000%
20/07no23 Não 0,0000/"
2t t0t/2023 Não 0.0000%
20/09/2023 Não 0,0000/0
20/l0t2023 Não 0,0000%
20/11/2023 Não 0,000u/.
20/ 12t2023 Não 0,00000/0
22/01/2024 Não 0,000ú/0
20/02t2024 Não 0.0000/o
20/03/2024 Não 0,00000/o 4^

I
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221O4t2024 Nâo ooyo
20105/2024 Nâo 0.0000/"
20/06/2024 Não 0,00000/0
22/0t t2024 Nâo 0,0000%
20t0t/2024 Não 0,0000%
20/09/2024 Não 0,0000/0
21/tO/2024 Não 0-0000.2
204 t t2024 Não 0,000070
20/12/2024 Nâo 0,0000/o
20/01/2025 Sim 100.0000%

Dêbêotures ds Tercêin Séri€
Draa de PxgameDto Juros Remutreratórios (7o) Amoíizaçto do Vslor Nomiírl Unitório

20/oa2020 Não 0,000e/o
20/03/2020 Nao 0,0000/0
20/0412020 Nâo 0.ooou/"
20/05t2020 Não 0,0000%
22t06/2020 Não 0.0000./.
20107t2020 Não 0,0000%
2010t/2020 Não 0,0000/0
21/09/2020 Não 0,000(P/o
2040n020 Não 0,0000/0
20/ I t/2020 Nâo 0,0000%
2Ú 1212020 Não 0,0000/0
20/01t2021 Não 0.0000%
22102120? Não 0.00000%
22/03/202 Não 0,0000%
20lu/2021 Não 0,0000/0
20105/202 Não 0,0000%
21106/202 Não 0.0000p/.
20/07/202 Não 0,0000./o
2010t/202 Não 0,0000%
20/09/202 Não 0,00002
20t10t2021 Não 0.0000p/.
22/t I t2021 Não 0.0000%
20t1a2021 Não 0.0000p/o
20/01t2022 Não 0,0000%
2110A2022 Nâo 0,00wo
21/03t2022 Não 0,0000%
20/04/2022 Não 0.00000/.
20/0st2022 Não 0,0000%
20/06/2022 Não 0,0000/o a.'

I
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20107/2022 Não 0.0000%

22t042022 Não 0.0000%

20t09/2022 Não 0.0000%

2011012022 Não 0,0000%

21111D022 Não 0.0000%

20/t2t2022 Não 0.0000./.

20/0|2023 Não 0.00000/o

2210212023 Não 0.0000%

2010312023 0.00000/.

20t04/2023 Não 0,0000%

22105/2023 Não 0,0000%

20t06/2023 Não 0,0000%

20t0712023 Não 0.0000%

21|0EDO23 Não 0,0000%

20/09t2023 Não 0,0000%

20/ t0t2023 Não 0.0000p/ô

20/r|2023 Não 0,0000/"

20/12/2023 Não 0,0000/"

22101/2024 Não 0.0000%

2010212024 Não 0,0000%

2010312024 Não 0,0000%

2210412024 Não 0,0000%

20/0st2024 Não 0,0000%

20/0612024 Não 0,0000/"

2»O7/2024 Não 0,0000%

20t08/2024 Não 0.0000%

20109/2024 Não 0,0000%

2|1012024 Não 0.0000%

20/trD024 Não 0,0000%

20/1212024 Não 0.00000/0

20/012025 Sim 100.0000%
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