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INSTRUMENTO PARTICUI.AR DE ESCRIIURA DA 1A (PRIMEIM) EMISSÃO DE

DEBÊNruREs srMpLEs, NÃo colvERsÍvers eu lçõ:s, ru z (ouls) sÉnrrs
PARÂ DISTRIBUIçAO púauce cola EsFoRços REsrRrros DE

DrsrRrBurçÃo, ol espÉcre coM GARANTTÂ REAL E cou GARAÍ{Tra
ADrcroNÂL rrorrussónrÀ E I (uMA) sÉnre plu corocAçÃo pRrvADA,

oa espÉcrs susonDrNADAv DA TRAvEssrA sEcuRrrüzADou oe cnÉorros
FINANC€IROS XII S.Â.

CELEBRADO ENTRE

TRÂvEssrÂ sEcuRrrDzÂoou oe cnÉorros FrNANcErRos xrr s.A.
na qualidade de Emissorô,

vónrx orstruauroont oe Érulos r vllonrs uoaruÁRros LTDA.
na qualidade de Agenie Fiduciário, represenbndo a comunhão de Debenturistas,

HosPÍfaL EsPoRTE E *úot lrol.

na qualidade de Debenturlsta e fiadorô,

DIEGO DE MORÂES MORE'{O
ROBERTO DE CÂMARGO SCHAHIÍ{

LEÂNDRO DIAS DUARTE PI?{TO
LUIZ ROBERTO LYRÂ ].IAGALHÃES

BR SURGERY S.A.
2DR aDMtÍusÍRÂçÃo DE BENS s.a.

na qualldade de fiadores,

e

BEÂTRIZ VTTAL MOREIRA
ELISANGELA HELENA RODRIGUES DIAS DUARTE PINTO

na qualidade de inteívenlentes anuentes
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INSTRUMENTO PARTICUI.AR DE ESCRITUR^ DA 1A (PRIMEIRA) EMTSSÃO DE
DEBÊNTURES sIMpLEs, NÃo coNvERsÍvEIs EI{ AçõE' EM 2 (DUAS) sÉRIEs
PÂRA DISTRIBUIçÃO PÚBUCA COM ESFORçOS RESTRTTOS DE DISTRIBUIçÃO,
DA ESPÉCIE COM GARANTIA NEÂL E COM GARÂÍ{TIA ADICIONAL
FIDE'USSóRIA" E 1 (UMA) SÉRIE PARÂ COTOCAçÂO PRN'ADA, DA ESPÉCIE
SUBORDINADA, DA TRAVESSIA SECURITIjZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
XII S.A.

Pelo pres€nte instrumento padculôr, as partes abaixo qualificadas,

(1) TRÂVESSIA SECURITTZÂDOM DE CRÉDÍTOS FrÍ{ANCEIROS XII S.Â., sociedade
anônima, com sede na cidade de São hulo, Estado de São hulo, na Rua BaMeira paulista, no 600,
Conjunto 44, Sala 02, Itaim Bibi, CEP 04532-001, inscrita no Gdastro Nacional de pessoas Juídicas
do Minlstério da Economia CCNPJ') sob o no 38.042.67410001-21, com seus abs constitutivos
arquh.ddos na lunta Comercial do Estado de São paulo CTUCESP,) sob o NIRE 35300554043, na
qualidôde de emissora das debêntures, neste ato devidamente represenbda na forma do seu
Estôtuto Social CEmlssora');

(2) vónrx orsrnrguroonl oe ritut os t vlt_onts uoeruÁuos ml., instituiçáo
financeirô auton2ada a tuncionar pelo Banco Cenfôl do Brasit, com sede na cldade de São paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Ltma, no 2.277,20 andar, conjunto 202, Edif,icio
Plaza Iguatemi, Jardim Paulistôno, CEp 014S2-OCD, inscrita no CNpJ sob o no 22.610.500/OOO1-88,
nesê ato representada na formã de seu Contrato Social CAgente Flduçjárlo"); e

(3) HOSPITAL EspoRTE E SAúDE LTDA.. sociedade limitada, cDm s€de na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Fagundes Filho, no 475, Vila Monte Alegre, CEp 04304_010,
inscrirb no CNPJ sob o no 07.683.694/0001-59, neste alo devidamente representada na forma do
seu Contrdto Social CHospibl Esporte,,ou ..Debenturlsta das Dêbênturês da T€rcelra Série,,
e, em conjunto com a Emissora e o Agente Fiduciário, .partês,);

como fiãdores e principãis pagadores, solidariamente cDm a Emissorô CFladores,):
(4) DIEGO DE MORÂES |.iORENO, pessoa írsica rcsidente e domicitiada na Cidade de Sâo
hulo, Estado de São Paulo, na Rua Sales Júnior, no 171, Complemento 151, Alto da Lapa, CEp
05083{70, porbdor da carteira de identidade RG no 43.951.196-3 e inscrito no CpF sob o no
29s.8s8.588-3s ("Dlego');

(5) ROBERTO DE CAi|ARGO SCHAHII{, pessoa Ísica residente e domtci[ãda na Odade de
São Paulq Estado de São hub, na Rua Camito Nade, no 3OO, Morumbi, CEp 05688_032, potador
da carteira de identidade RG no 44.233.855-7 e inscrito no CpF sob o no 214.690.1g8_88 C,Robêrto
Cãmal!01;

(6) LEAÍ{DRO DIAS DUARTE PINTO, pessoê fisica residente e domicitiada na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elizabeth Barbegtan Baldinato, no 130, plorumbi, CEp 05630_
070, portador da cartelG de identidade RG no 11.875,717-8 e inscrito no CpF sob o no 079,521.617-
33 Clêandro');
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(7) LUIZ EDUARDO LYRA MAGALHÃE9 pessoa fístca residente e doÍhicitiada na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rto de Janeiro, na A\€nida Henrique Dodswgnh, no 183. apartamento
701, Bloco 1, Copacabôna, CEP 22061{30, poítador da carteira de identidade RG no 09.023.769-í
e inscrito no CPF sob o no 014.165.897-59 C'Luiz Eduardo,);

(8) BR SURGERY S.4., sociedade por açôes a inscrtta no CNPJ/ME sob o no 31,628.271lOOOt-
10, com sede na Odade de São Paulo, Estado de São pautq na Avenida Fagundes F ho, no 475,40
andaí CEP 043-011, neste ato represenbda por seu Diretor, Roberto Ferreira de Can/alho Dias,
brasihiro, casado, empresário, portador da édula de identidade RG no6.951.,141 SSp/Sq inscrito
no CPF sob o no 105.362.748-35 CBR Surgery.J; e

(9) 2DR ADttttÍ{tsTRAçÃo DE BEÍts S.A., sociedade por ações inscrita no cNpJ/ME sob o
no 22.705.77210co147, com sede na Cidade de São paulo, Estado de São paulo, na Rua Coronel
Oscar Porto, no 736, CEP 04003-003, neste ato representôda por s€u Diretor Robe.to Ferreird de
Grvalho Dias, portador da carteira de idenudade RG no 6.951.,+41-0 e tnscrito no CpF sob o no
105.362.748-35 C2DR", em conJunto com Hospital EspoÍte, DÍego, Roberto Gmargo, LeandÍo, Luiz
Eduardo e BR Surgery "Fiadot€sJ.

e, êinda, na qualldade de intervenientes anuentes:

(10) BEÂTRIZ VITAL I.IOREIRA, p€ssoô írsica residente e domicitiada na Cidade de São pauto,

Estado de São Paulo, rE Rua Sahs Júnior, no 171, Complemento 151, Alto dà Lapa, CEp 05083_070,
portadorô da caíteira de identidade RG no 33.798.594-7 e inscrita no CpF sob o no 315,323.568{2,
estavelmente unida sob o reglme de comunhão parcial de bens com Diego de Moraes Moreno
CBeabiz); e

(r.1) ELIS NGCLA HELEÍ{A RODRIGUES DIAjS DUARTE pI TO, pessoa íska residente e
domiciliada na Cidade de 5ão Pauto, Estado de São pauto, na Rua Etizabeth Barbegian Baldinato, no
130, Morumbi, CEP 05630-070, portador da cadeira de ldentidade RG no 55,121.691 e inscrib no
CPF sob o no 079.,162.206-26, estavelmente unida sob o regime d€ comunhão parcial de bens cDm
Leandro Dias Duãíte Pinto CEllsangela"e, quando em conjunto com Beatriz, "Cônjugcs").

Vêm, Í,or meio desta e na melhor forma de dlreito celebrar o presênte ,,Instrumento parflcular de
Escritura da 1a (Prlmeira) Emlssão de DeÉntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas)
Séries para Dlstributção Pública com EsÍorlos Resúitos de OistribuiÉo, da EstÉcje cDm Garantia
Real e com Garantja Âdioonal Fiilejusejria, e 1 (uma) Serie para ColcaÉo priyada, da EstÉcie
Subordinada, da Trdvessia Securitizadora de Céditos Financeiros )OI S.A,,, CEscrlturâ de Emisrão
de Debêntures" e "Emlssão,, respectivamente), que será .egido pelas seguintes cláusulas e
condições:

1. AUTORTZÂçÃo

1.1, A presente Emissão é realizada em observância ao disposto na Resolução do Conselho
l'4onetário Nacional no 2,686, de 26 de janeiro de 2OOO, conforme allerada C.Resolução no 26S6-),
bem como esta Escritura dê Emissão de Debênfures é cel€bradâ com basê nas delibeG6es tomâdas
em Assembleia Gerôl É(tsaordinária da Emssorâ reatizada em 08 de setembro de 2O2O C,AGE,), a
qual será registrada na JUCESP e publicada no Diário Ofictal do Estado de São pâulo (,,DOESP,,) e
no "lornal O Dia", nos termos do artigo 59 da Lei no 6..104 de 15 de dezembro de 1976, conforme

í

ú/.

16
\)

/

{

:



AN BI MA

alterada ("Lêl das Sodêdâd€s por Ações,,), na qual Íoram deliberôdas e aproyàdas: (i) as
condiFes da emissão das debêntures da primeiG serh CDebênEres da prlmêira Sáde"), das
debêntures da segunda série CDebêntur6 dâ Segunda Sériê,, e, em coniunto com as
DeÉntures da Primeira Sérle, "Dêbêntures para Colocação pública"), das debêntures da
terceira serle C'Debêntures dã Tet€elra Série" e, em @niunto com as Debêntures da primeira

Série e as Debêntures da Segunda Sérte, "t»ebênhIes,); (ii) ô celebração da presente Escritura de
Emissão de DetÉntures e dos demats documentos da Emissão e da Oferta (cDnforme abaixo
definida); e (iii) a autorização à Diretorla para praucar todos os atos necessárlos à efetivação das
dellberdções all consub6tanciadas, incluindo a celebraçáo de todo6 os documentos necessários à
concretização da Emissão.

2. REQUTSTTOS DA E!{!SSÃO

A Emissão será feita com observância dos seguintes rcquisitos:

2.1. Dispensa de Reoistro na CV!1 e Reoistro na tusociacão Brasileira das Entidades do6 Mercados
Financeiro e de Caoitais. As DeÉntures serão obleto de distribuição pública, Íealizada nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários CCVM,) no 476, de 16 de janeiro de 2009,
conhrme alterôda Clnstrução AnÂ 4261 e das demais dispo6i$es legais e regulamenbres
apliaáveis ("OÍerta'J eshndo, poitanto, nos termos do aítigo 60 da lnstrução Or'M 476,
automaticamente dispensadas do registro de distrtbutção de que trata o arugo 19 da Let no 6.3g5,
de 7 de dezembro de 1976, conturme em vigor ("Let do ti{e]cado de Valor€s ,,tobitiárlos,), e a
OÍerb seftá objeto de registro pela ÂNBIMA - Associação Brôsileirô das Entjdades dos Mercadog
Financeiro e de capibis CAÍ{BIMA'), nos termos do inciso lI do artigo 16 e do inciso V do artigo
18 do Gidlgo ANBIMA de Regutação e Methores práticas para Eskuturação, Crordenação e
Dlstribuição de ofertas Púbricas de valores Mobiliários e oferbs púbricas de Aquisição de varores
MobiliáÍi6 Ccódigo AÍ{BtÍrtA).

2.2. Aroulvamento e Publtcacão das Deliberacõ€s Societárias. O arquivamento da ata da AGE
seá realizado perante a JUCESC de acordo com o djsposto no artigo 62, l, da Lei das Sociedades
por Ades. A ata da AGE, agi6 o arquiyômento, s€rá publicôda no DOESP e no "Jomal o Dia", nos
termos do artigo 59 da Lei das Sociedad6 por Açôes. A Emissora s€ obriga a enviar ao Agente
Flduciário I (uma) via digitatizada da ata da AGE em até 2 (dois) Dias úteis da disponib ização da
AGE registrada pela IUCESP.

2.3. AÍouiyamento da Esqitura de Emissão de Debêntures na Junta Corne.cial Comoetente e no
Grtório de Registro de Títulos e Documento6 Competente,

2.3.1. A presenbe Escritura de Emtssão de DelÉntures e seus aditamenlos serão arquivados na
JUCESP, de acordo com o dlsposto no artigo 62, inciso II e parágrôfo 30, da Lei das Sociedade por
Ações,

2.3.2. Adiclonêlmente, nos termos do artigo 129 dô Lei no 6,015, de 31 de dezembro de 1973,
confurme alterada CLel de Reglsbos públicosl,em raáo da Fiança (cDnforme abako definida),
a presente EscrÍtura e seus eventuais aditamentos serão protocolados pôrô regtsbo nos Cartórios
de RTD (conforme ôbalxo definido), nos termos da Cláusula 2.8.1 abako.
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2,3.3. A Emissora compromete-se a envlar ôo Agente Fiduciárto 1 (uma) vla orighal desta EscrÍtura
de Emissão de Debêntures e eventutris aditamento§, devidamente regisb-ado5 na JUCESP e no
Cartorlo de Rm em ate 5 (ctnco) Dhs úteis contados da data de dô disponlbilização da Escrttura de
Emissão de Debêntures registrada pela JUGSa sendo certo que o aÍquiyamento destr Fscriturô de
Emissào de Debêntures deverá ocorre. dentro do prazo de 30 (trinb) dias contados do
resbbelecimento rcgular das atividades da JUCESP, nos termos da Ctáusula 2,3,4 abaxo.

2.3.4. Ob§er'/ado o disposto no artigo 60, da Lei no 14.030, de 28 de iutho de 2o2o clei no
14.030'J, enquanb duÉrem as medldas restrltivas ao funcionamento normat da JuCISp
decorrentes exclusi\Êmente da pandemia da COUO-19, a Emissora poderá a protocotar a AGE e a
Escritura de Emissão de DetÉntur6 para arqui\rdmenb na JUCESP no prdzo de aÉ 2 (dois) Dias
l,neis contados da data em que a IUCESP restabelecer a prestação regular de seus serviços. sendo
que o arquh/amento deverá ocorrer no pEr20 de 30 (trinb) dias contados do resbberecimento
regular das atividades da JUCESP. Tanto os pEzos para protocolo previstos na presente cláusula
serão, automática e su@ssivamente, pronogá\€is por iguais peíodos até o efetivo protocolo ou
registro, conforme o caso, mediante a comproyaÉo pela Emissora, a qual não @eÍá ser
in ustiflcadômente negada, que, por impossibildades, restris€s ou fatores imputáveis
er(clusiyamente à JUCESP e não à Emissord, não foi possível realizar o protocDlo ou o arquir/amento
da AGE e da Escritura de Emjssão de DelÉntures nos respectivos prazos êqui prevlstos, sendo certo
que, n6te caso, não será consrderôdo o vencimento antecipado das DeÉnfures, nos termos desb
Escritura de Emissão de Debêntures.

2.4. Subscricão

2.4.1. tu Oeb,êntures para Colocação públicô serão subscribs em até 6 (seis) mes€s contados da
dab de início da distÍibuição da Ofeíta, observódo o disposto nos aÍtigos i-n, ã, paÉgoro Zo, e e-
A, da lnstrução cvM 476, sendo sua integrôIzação rearizada conforme cráusura 2.5.t.t. abarxo.
caso a Oferta não seja encerrôdô dentro do prazo de distribuição indicôdo acima, ; Coordenador
Líder (confo.me abaixo definjdo) deverá jnformar à cVM, apresentando dados e;tiio disponíveis,
complemenbndo-os até o encerramento da Oierta, o qual deverá ocorrer no prazo máximo de 24(vinte e quatro) meses, contados da data de envio do comunicado de início da Oferta nos termos
da Instrução CVM 476.

2.4.2. As Debêntur6 da Tercelrô Série serão subscdtôs a quôlquer tempo, a parur da data de início
de distribuição da oferta, de forma pri\rôda pela Hospital Epo.te, po. meio daassinatura de boletimde subscrição, bem como da inscriÉo de seu nome no "Lrvro de Registro de Debênture§
Nominati\Es" da Emissora.

2.5, Forma de InteoralizaÉo

2.5.1. tu Debêntures sêrão integralizadàs à visb, em moeda @rente nacional, pelo seu Valor
Nominal Unitário (conforme definido abalxo) na primejrê Oata de Integratização lconforme abaixo
definido), de acDrdo com as normas de liquidação e proceoimentos apiiéveÉ aaij s,l. _ ensit,
Bolsa, Ealcão - Segmenlo Cmp UTVM CBifl. As demàis integralizad€s serão realizãdas pelo seuValor Nominal Unitiário (confo.me definido abaixo), acrescido da nuínrn".6o aa _a" .eri"
(conforme dêfinida abaixo) calcuhda pru rab tenpotisdesde a pdmeira Data de tntegralizago até
a dab de sua efeti\@ subscriÉo e intêgralizaÉo C,pÉço de Integrâllzação1, admiindo ágto ou
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d6ágio sobre o Preço de IntegrdlizaÉo, desde que apltcado de furma igualttária à totaltdade das
Debêntures de cada série (cada uma, "Data de fntegrallzaçáo,), aplicados a todos os investidores
em igualdade de condlÉes em cada uma das Datas da Integrdlização.

2.5.1.1. Os Utulares das Debêntures CDebênturlsiasj integralizarão as Debêntures, nas Datas de
Integrêlização, em atendimento às comunicaçõ€s encàmhhadas pela Hospilal Esporte, na qualidade
de emltente dos instrumentos reprcs€ntauvos dos Crédltos Financeiros, por escrito à Emlssora, ou
pela 8R Surgery controladora da Hosptbl Esporte, com ópia para o Agente Fkluciário e para o
Coordenador úder (conforme deÍinído abalxo), enviadas ford do âmbito da 83 Cchômadas de
Capltal'), à medida em que novas CCB (conforme definldas abaixo) forem sendo originadas, dentro
do prazo de até 24 (vhte e quatro) meses contados da Data de Emissão (conforme definida abàixo),
que de\€rá ob6eryôr as seguintes condições mínimas:

(i) Todas as integraliza@ deverão ser realizadas de forma que a proporclonalidade entre os
Debenturistas de uma mesma série e a relaÉo de propoÇ0, considerando a quantidade de
Debêntures emitidas por serie, seja manüla, nos termos da Cláusula 3.7.2 abàÍxo;

(ii) Até que ocorrd ê prlmeira medtçâo do Indicador de performance (conforme definido na Cláusula
3.6,1 abalxo), as lntegralizaçôes de Debêntures estarão limibdas ao \.dlor mensal de
R$1.250.000,00 (um mllMo e duzentos e cinquenta mit Íeais); e

(iii) Âpo6 a primeira medição do Indicador de performance (conforme abatxo definido), se não
houver qualquer des€nquadramenlo do Indtcador de peíormance Mínimo (cDnforme definido na
Cláusula 3.6.1.1 abaho), no\/as lntegralizaÉes de Debêntures estarão limitadôs aos \olumes de
CCB emitldas pela Hospital Esporte e endossadas para a Securh2adord.

2.6.1. As Debênhrres para Cotocação púbtica serão depositadas para:

(i) dlstribuição públlca no mercado primário por meto do plDA - pl(Íulo de Distribuição de
Atjvos CtlDA"), admhistrddo e operôcionalizado pela 83, sendo a dtstribuição liquidada
financeiftmente por meio da 83; e

(lD negociação no mercado secundário por meio do Cmp2l - Títulos e Valores Mob iários
0CmP21), administrado e operacionôlizado pela 83, sendo ôs negciações ltqulladas
financeiramente e as DebêntuÍes custodiadas eletronicamente na 83.

2,6.2. Não obstante o descrito na Ctáusuta 2.6,l(ii) acima e obse^rado o dispoEto na Ctáusuta 2.6.3
abab(o, as Debêntures para Colocação pública somente poderão ser n€gociadas enbe Investidores
Qualificados (conforme abaixo definidos) no6 mercados reguramentados de varores mobiriários
depois de decorrldos 90 (noventa) diês contados de cada subscrição ou aquislÉo por Investidor
Profissional (cDnforme abaixo definido), conforme disposto nos aftigos 13 e 15 da Inst uçâo CVM
476, obse^/ado ainda o disposto no paÉgrafo primeiro do artigo lS da Instrução CVM 476, e uma
vez verifi@do o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações previstas no arflgo 17 da Instsução
CvM 476, sendo que à negociação dôs Debêntures deverá sempre respeitar as disposiÉes tegais e
regulamentares apli(á\€is.

2.6,
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2.6.3, Para os fins desta Escriturá de Emissão de Debêntures e nos termoG dô lnstrução CVM 476,
entende-se por: (l) "lnvestidor€§ QualiÍicados" aqueles investidores referidos no artigo 9o-B da
Instruéo dâ CVM no 539, de 13 de novembro de 2013, conforme em vtgor Clnskução
CVta 539'); e (ii) "lnv€§tidorcs Profissionals' aqueles investidor6 reêr los no artigo 9o-A da
InstruÉo CVM 539,

2.7, Reoistro das Debêntures dà Terceira Sérle

2.r.1. Às Debêntures da Terceira Série não serão depositadas para negctaÉo em qualquer
mercado regulamentado de yalores mobiliários. As DebênbJres da Íerceic Série serão registradas
em nome do titular no "Livro de Regisúo de oebêntures Nomtnativas" da Emissora, sendo a
liquldação financelra dos eventos de pagamento previstos nesta Escrltura de Emissão de Debêntures
e o reglstro das DetÉntures da TeÍceirô Série em nome da Debenturista das Debêntures da Terceira
Sérle realizado fora do âmbito da 83,

2.E. Constituicão da Fianca

2.8.1, Em raáo da Flança (conforme definida abalxo) avençada na presente Esrdtura, a Emissora
deverá realizar o protocolo da Escrltura e de seus eventuais aditamentos no Grtório de Regtstro de
Írtulos e Oocumentos do doÍniolio de todas as partes CcaÉórlos de RÍD,), em ate 2 (dois) Dtas
Útels agis sua respectirô celebração, conforme disposto nos termos do artigo 129 da Lel de
Reglstros Públicos, devendo a Emtssora enviar ao Agente Fiduciário: (i) cópia eletrôntca em formato
.Nfda É*tituG, bem como de seus eventuais adltamentos, contemplando o registro no Caítórto
de Registro de Títulos e Documentos do domicilio de todas as paftes, em até 2 (dois) Dias úteis
cDntados de seus respectivos registro6 em tais CaftSrios de Registro d€ Íttulos e Documentos; e (ii)
1 (uma) via o.iginal da Es«itura de Emissão, bem como de s€us eventuais aditamenios,
contemplando o reglstro no Grtório de Registro de Títulos e Documentos do domtcílio de todôs as
PaÊes, em até 5 (cinco) Dias Úteis conhdos de seus respedivos registros em tais Car6rios de
RegistÍo de ÍrtuloG e Docurnentos.

3. CAR.ACTERiSÍICAS DA EMISSÃO

3.1. Obieto Social da Emissora

3.1.1. A Emissora tem por obreto social: (i) a aquisiÉo e s€curltização de credito6, desde que
enquadrddo6 no artigo 10 da ResotuÉo no 2.686; (ll) a emissão e cDlocação privada ou junto ao
mercado finan@lro e de capitais, de quatquer título de crédito ou valor mobiliário compatível com
suas atlvidades, respeltados 06 trâmites da leglslaÉo aplicável; (lll) a realtzação de negocios e a
prestação de serviços relacjonados às operdções de securitização de creditos supracitadês; e (lv) a
reôlização de operades de á6d9eem mercado6 de deriraüvos visando à @beduÍa de Íis@s na sua
carteird de cráiitos.

3.2. Número da Emissão

3.2.1. Esta é ô 1à (primeira) emissão de detÉntuÍ€s da Emissora.

3.3. Númêro de Séries

3.3.1, A Emissão será realDada em 3 (três) series, que serão totalmente independenles entre sl,
sendo 2 (duas) séries para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, no6 termos da
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lnstrução CVM 476 CPrimêlaa Sérle" e "Segunda Sérle", respectivamente), e 1 (uma) érie para
colo@çáo privôda C'TerEelrâ S€ri€").

3,3.2. As DeÉntures da Segunda Série serão subordhadas às DetÉntures da primeird Série no
recebiÍnento de todoS e quaisquer valorcs a que os ütulares das Debêntures dã priÍneira Série Fêçam
jus, inclulndo na hlúese dê venclmento antecipado e no recebimento o produto de eventual
excussão da Garanüa (conforme abatxo definido).

3.3.3. As DeÉntures da Terceira Srie serão subordinadas às Debêntures da primetra Série e às
Debêntures da Segunda Série no recebimenio de todos e quaisquer yôlores a que os tjtulares das
oebêntures da Primeirô Sé.ie e das Oebêntures dê Segunda Série taçam jus, incluindo na hipotese
de vencimento antecipado. As Debêntures da Terceira Srle somente farão jus a quaisquer
pôgamentos de que trabm a presentre Escritura de Emlssão de Debêntures, apo6 a quitação integral.
irrevogável e irretratÉvel de todos e quaisquer \.dlores devidos aos Utulares das Debêntures da
Primeirô *rie e aos titulares das Debênfures da Segunda Serie.

3.4. Valor Tobl dã Emissâo

3.4.1. O \.ôlor btal da Emissão é de Rg2O.O0O.OOO,O0 (ünte mithões de reôis), na Data de Emissão
(conforme definido abaixo).

3.5. Dêstinacão dos Recursos

3,S.1, Os recursos obtidos por meio da presente Emissão serão destinados para a aquisjção,
mediante endosso eletónico, de Cáiulas de Crálito Bancádo CCCB,) representat yôs de direiüos
creditorios provenientes de rec€bí\€is cirúrglcos, presentes e futuros, de titularidade da Ho6pital
Esporte, devídos pelos paclentes submetidos a procedimentros médicos Cpâclenteg,) e pagos
através de reembolso de seus @nvênios Ínedicos Cconvênlo,,), mediante apresenbção de
form'rlárlo de solicitação de.eembolso ("Formulárlo d€ Reembolso,, e..RecebÍvels ClrúÍgicos",
respectivamente), emitídas pela Hosprtar Esporte em ía\or de determinado agente bancarizador
contrôbdo pela Emissora C'Agente BancaÍlzador" e 

.,Crédltos Financellos", r6pêctiramente).

3.5.2. Os Recebívels CirúrgícDs deverão atender tntegrdlmente a todas as condides abaixo
relacionadas:

(i) Os Recebí\€ls CirúrgtcDs serão devidos por pacientes que possuem um dos seguintes ptanos
d€ sôúde: (a) Bradesco Saúde; (b) AmÍ; (c) Sutaméricã Saúde; (d) Omint Saúde; e (e) porto Sêguro
Saúde;

(iD Os RecebíveF Cinirgicos serão devidos por pacientes que tenham realizado procedimentos
ciÍúrgicos apos 01 de Junho de 2O2O;

(iiD Os RecetÍveis Cinirgico6 §erão devidos por pacientes que sejam maio.es de 18 (dezoito)
anos; e

(iv) Os Recebíveis Cinjrgicos s€rão devido6
bureêus de crédito (Serôsâ Experian ou SCrc _
(chco mil reais).

por Pôcientes que não possuãm restritivos, nos
Boa Vista), que somados excedam Rg 5,OOO,OO
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3.5.3. A Emissora deveíá enviar, anualmente, declaração contendo a listag€m €xaustiva das CCB

adquirldas no perícdo correspondente, devidamente asslnada, ao Agente Fiduciário comprovando a

destinação dos recursos da presente Emlssâo. Sem prejuízo do exposto nesta Cláusula, a Emissoía
deverá comprc\,@r a destlnaÉo ate a Data de Vencimento das D€bêntures isenEndo o Agente
Fiduciário de toda e quôlquer utilizôção equivoca dos recursos captados atraves desb Escrifura de
Emissão de Debêntures.

3.5.4, A Emissord se obriga, em caráter irre\ogável e lrretratiável, a indenizar os Debenturistas e o
Agente Fiduciário, por todos e quaisquer prejuízos, dônos, perdas, custos e/ou despesas (inclujndo
custas Judlciais e honorárlos advocatíclos) que vlerem a, @mprovadamente, lncorrer em decoíêncla
da uülização dos recursos oriundG das DebêntuÍes de fonna diversa da estabelecida na Cláusula
3.5.1 adma, o(ceto em caso de compro\trda fraude, dolo ou má-fé dos Debenturistas ou do Agente
Fiduciário. O valor da indenização prevista nesta cláusula está limitado, em qualquer circunstância
ao Valor Total da Emissão, acrescldo (l) da Remuneração das Debêntures, calculada pro nh
Enprls, desd,e a primelra Data de Integralização ou a Data de pagamento de Remuneração
imediatamente anterior de cada série, conÍcrme o caso, ate o efetivo pagamento; e (ii) dos EncaÍgos
Mora6rios, caso aplicá\€|.

3.6. Indicadores de Performance

3.6,1, Se.á .alculada mensalmente a partir do 50 (quinbo) Dia útitdo 70 (étimo) mês contado da
primelG data de aquislção de CCB, incluslve (cada uma, "Dab dê Apuração"), a rÍÉdiâ mórc| de
4 (quatro) meses da fórmula abako Clndledor de püformance,):

o/a RecebimentoJotalú

»Valores Recebidos dos Pacímtes nos úttimos 4 Meses Referentes aos Créilitos Cedidos efi M - 4

»Valores dos Créditos Cedídos* a

Sendo:

(i) Valores Recebidos dos Pacientes: valores recebidos referentes ao somatório de Recebíveis
Cirúrgicos que não representem Honorários Málicos; e

(ii) Valores dos CrÉlitos @idos: valorE dos credi!06 referentes ao somatório de Recebívêis
cirurgicos que não representem Honorários M&ico6.

3.6.1.1. Se o % ReceáirnentoJotal tot menor do que 6096 (sessenta por cento) Ctndicador de
Perlbrmance MÍnlmo'), a aquisição de novas CCB e o reinvestimento em novos CráJitos
Financelros serão suspensos até que haia deliberdção em AGD (conforme abaixo definido), a ser
convocada segundo o disposto nesb Essitura de Emissão de Debêntures.

3.6.2. Até que ocorrô a primeird mediÉo do IndicadoÍ de performance, a integralização de no\/ôs
detÉntures para aqulsição de noras CCBS estaÉ limitada ao lralor mensal de RgI,25O.OOO,O0 (um
milhão e duzento§ e clnquenta mil reats),

3.6.2.1. AÉs a primeirô ínedição do tndicador de performance, sê não houver qualquer
desenquadGmento do Indicador de Performance Mínimo, noyas integralizades de deÉntures para
aquisi$es de CCB estarão limitadas ao6 volumes de CCB emitidas pela Hospital Esporte.
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3.7. Característicasdas DetÉntures

3.7.1. Valor Nominal Unitário. O vêlor nominal unitário das De[Éntur6, na Data de Emissão
(conbrme deÍinido abaixo), será de R$1,000,00 (mil reais) ("Valor t{omlnal Unitárlo,).

3.7.2. Ouantldade de Debêntures. Serão emiudas 2O.OOO (vinte mil) Debênture§, sendo: (i) 9.975
(nove mil novecentas e setenta e cinco) oebêntuÍes da primeira Serie, (ii) 9.975 (nove m
novecenbs e selenta e cinco) DeÉntures da Segunda SerÍe; e (iii) 50 (cinquenia) Debêntures da
Terceird Série,

3.7.2.1. Não haverá montante mínimo de subscrição para manutençáo da Oferta.

3.7.3. Aoente de Liouidâcãô e Esc.ituràdor. A institlrição presbdoÍa dos seMços de agente de
liquilação e escrituGdor das Debêntures é a VóRTX DTSTRIBUIDOM DE TÍTULOS E VALORES
MOBILI/ÁRIOS LTDA., actma qualificada C'Agente de Liquidação, e .Escrihtrador", cuja
definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o Agente de Uquidação e o
Escriturador na prcstaÉo dos serviços relativos às DeÉntures).

3.7.4. Dab de Emirsão, hra todos os efeitos, a data de emissão das Debêntures seÍá 14 de
s€tembro de 2020 CData de Emissão').

3.7.5. Prdzo e Dab de Venclmento. Obseffado o disposto nesta Escriturô de Emissão de
Deb,ênbJres ê ressalr.adas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate das Debêntures
previstas nesta Escritura de Emissão de Debêntures, o \€ncimento das DeÉntures ocorreÉ ao final
de 30 (trinta) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, poítanto, em 14 de mar@ de
2023 CData dê Vencimento').

3.7.6. lipo. Forma e Comoroyacão de Ítularidade das Debêntures.

3,r.6.1.1ioo. Forma e Comp.ovacão de Itularidade das Debêntures oarê Colocacão pública. As
Debêntures para Colocação Públicô serão €mifldas na ícrma nominati\tr e escriturdl, não havendo
emissão de certr'ficados represêntativo6 de Debêntures, hrá todos os fins de direito, a titularidôde
das Debêntures para Colocação Pública sená cDmproyôda peto extrato dãs DebênhJres emibdo pelo
Escriturddor, e, adlcionalmente, com relação às Debêntures para Colocação pública que estiverem
cuslodiadas eletronicamente na 83, seÉ comprovôda pelo extrato eJ(pedido pela 83 em nome do
Debenturista.

3.7,5.2, lipo. Forma e Comoroyacão de Itulaídãde das Debêntures da Terceira Série. As
Debêntures da Terceira Série serão emtfldas na forma nominati\a, não havendo emissão de
certificados rep.esentativos de Debêntures, pard todos os fins de direito, a titularidade das
DetÉntures da Terceira Série será compro\ada por meio da inscrição do norn€ dos Debenturisbs da
Terceira Série no "Livro de Registso de DetÉntures Nominati\as" da Emissora,

3.7.7. Colocacâo e Procedimento de Distribuicão.

3,r.7,L. Colocacão e PrEêdlmento de Dlstribuicão das Debêntures oara Colocacão pública, A5
Debêntures pârê Colocação Públicã sêrão objeto dê distribuÍção públice, com €sforços restitoB dê
distribuição, nos termos da InstÍução CVM 476, sob o regime de melhores eíoíços de colocação,
com a intermedlação da Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores plobiltários Ltda.

Ccoordenador úder'), nos tennos do " Crlr&ato de C@*Daçãq Ano@@ e Disttibuição ptjblia
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@m Esfotps R6ttit6, em RqiDre de l4elhores Esforços, de Debêntures Simples, Não @nveÉíveis
en Aôes, em 2 (Duas) Séries para Dtstibuiçáo ptibla con Esforços Restitos de Disttibuiçáo, dd
BÍ*ie @m Garahtia R@l e @n Gaantia Addondt Fidejuss<tn:4 h tav4sid kuritizatuD de
Crá11t6 Financelros )OI5l4,", a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder Ccontrato
de Dlstribuição').

3.7.7.1,r. O Coordenador Líder organizariá a distribuição e colocação das DebêntureÉ para Cdocado
Públlca, observado o disposto na Instrução CVl.4 476, de forma a assegurar: (i) que o tratamento
conferido aos Investidores Profissionais (confonne abako definjdos) seja juslo e equitàtivo; e (ll) a
ad€quação do in!,estimento ao perfil de rtsco do6 cllentes do Coordenador Líder. O plano de
disklbuição será fixado pelo Coordenador Líder, em coniunto com a Emissonr, levando em
consideraÉo suits relaies com invesüdores e outras @nsideraFes de nafureza comeacial ou
esitratégica do Coordenador Líder e da Emissora (.planode Dlstrlbuigão"), O plano de Disfibutção
será estabelecldo mediante os segutntes temos:

(D seÉ permibida a procura de, no máximo, 75 (setenb e cinco) In\i€stidores profissionats,

s€ndo possível a subscrição ou aqulstção de Debêntures para Colocôção pública por, no máximo, 50
(cinquenta) In\€stidores Profissionals, nos temos do artigo 30, inciso6 I e II, da Instrução CVM
476;

(iD os fundos de investhento e carteiras administradas de \ralores mobiliários cujas decisões de
inv6timento s€jêm tomadas pelo mesmo gestor sêrão @nsiderddos como um único investidor para
os fins dos limites previstos no item (i) acima, conforme disposto no adigo 30, parágrdfo 10, da
Instrução CvM 476;

(iiD não exiíirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou máxtmos parc a
subscrlção das DeÉntures pôra CotocaÉo pública;

(iv) não será constituído fuMo de manulenÉo de liquidez e não será firmado confato de
establlização de preços com relação às Debêntures para Cotocação pública;

(v) o prdzo de @locôção e distribuiÉo pública das Debêntures para ColocaÉo púbtica seguiÉ
as regras definidas na Instrução CVM 476;

(vi) não será permiüda a busca de inyeEtidores por meio de loJas, escritórtoG ou gtabetecr.mentos
abertos ao público, ou com a utitizôçâo de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o
rádio, a televisão e E ginas abertas ao público na rede mundial de @mputadores, nos termos da
Insüução CVM 476;

(vii) não haverá preferêncla pard subscrição das Debêntures para Colocação pública pelo6 atuais
acionlstas da Emissora;

(viii) será admltidô a dtstribuição parcial das Debêntures para Colocação pública, não havendo
montante mínimo a sel obsenado; e

(ix) no ato de subscriÉo e integrdlização das Debêntures pard Colocação públic, os Investidores
Profissionais deverão assinar ,,Declaração de InvesHdor profisslonal,, atestêndq dentre outros,
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estarem cient6 de que: (i) a Ofertã não foi registrada perante a CVM; (ii) a Oferta não seÉ obJeto
dê análise prévla pela ANBIMA, sendo regtstrada perônte a ANBIMA somente após o envio de seu
@municado de encerramento à CVM, no6 termos do inciso II do artigo 16 e do inctso V do ôrtigo
18 do Codigo ÂNBIMA; (iii) ôs DetÉntu.es es6o sujeibs às restfições dê negociaÉo previstas na

Instsução CvM 476 e nesta Escritura de Emlssão de Debêntures; e (lv) efetuou sua póprlô análise
com relação à qualidade e riscos das Debêntures e da Emissora,

3.7.E. Colocacão e Procedimento de DistributÉo dâs DeÉntures da Terceira Série. As DetÉntures
da Terceira Sérle serão objeto de colocôção privada, sem intermediação de instituides integrantes
do sistema de distribuição de yôlores ÍÍDbiliários e/ou qualquer esforço de \€nda perante
investidores, forô do âmbito da 83.

3.7.9. Con\€rsibilidade, As DeMntures não serão conversíveis em ades da Emissora.

3.7.10. Esoécle. As Debêntures para Colocação públlca serão da esÍÉcie com garantia real,
com gardntia adlclonal fidejussóda, de acordo com os termos do aÍtigo 58 da Lei das Sociedades
por AÉes, tu DelÉntures da Têrceira Sé.ie serão da esçÉcie subordinada, de a@rdo com os termos
do aftigo 58 da Lei das Socjedades por AÉ€s.

3.7,t1. Gârantia Real. Em garanua do fiel, pontual e integrôl cumprimento de todas: (i) as
obrigaçôes relatlvas ao fiel, pontual e integrdl pagêmento, pela Emissotit, do Valor Nomlnal tjnitário
das DeÉntures pard Colocação pública, da Remuneração das Debêntures parô Colocação pública,

do6 eventuals valores de resgate das Debêntures para Colocação públicô, amoÉização das
Debêntures para Colocação Pública, Encargos Moratorios e demais en@rgo6, relativos às
Debêntures parô Colocação Públicô e à Garanua (conforme abaixo definida), se e quando devidos,
seia na dôb de pagamento ou em decDnência de resgate antecipado das Debêntures pôrà
Colocação Pública, ou de venctmento antecifEdo dês obrigadês deconentes das DeiÉntuÍes para
Colocêção Pública, conforme previsto nesti Escritura de Emissão de Debêntures e no Contiato ê
Gardntia (conforme abaixo deÍinido); (ll) as obngações relauvas ô quaisquer outrds obrtgações
pecuniárias assumidas pela Emissora, nos termos desta Escrituc de Emissão de DetÉntures e do
Contrato de Garantia, incluindo obriga6es de pagar honorários, despesas, custos, encargo§,
tributos, reembolsos ou indenizaÉ€s, bem como as obriga6es rehbyôs ao &ente de Uquidaio,
ao Esoiturador, à 83, ao Agente Fiduciáíio e demais prestadores de serviços envolvidos na Emissão
e na Gacntia; e (lll) as obrigaF€s de ressarcimento de toda e qualquer iÍnportância que o Agente
Fiduciánb e/ou os Debenturisbs das Deb,êntures pôra Colocação pública venham a desemttolsar no
âmbito da Emlssão e/ou em viftude da constituiçâo, manutenção e/ou realização da Garantia, bem
como todos e qualsquer tributos e despesas Judiciais e/ou extrdudiciais incidentes sobre a excussão
da Gôrantia, nos termos dos respedivos contÍab6, conforme aplioável C,Obrigações
Garantidas), as Debêntures para Colocação pública contaÉo com cEssão fiduciária, outorgada
pela Emissora, em caÉler ine\/ogáwl e trretrdtá\rel, em fôvor dos Debenturisbs, representadas pelo
Agente Fiduciário, dos direitos creditórios provenientes das CCE, presentes e Íüturos ("DlÍ€ito§
Cr€dit'órios"), que brem adquiridos pela Emissorô com os recursos provenienles da presente
Emissão Ccarântlã Rêãl'). Afurmâllzêçãoda Gãrântia Realserá reãltzeda por meio dê Instrumento
póprio C'Contsato de Garàntia') e a Garantia Real será constjtuída mediante o registro do
Contrato de GaÍantia e averbaçáo de qualquer aditamento subsequente no competente Grtório de
Registro de Írtulos e Documentos da cidade de São pôulo C,Cartódo dê RTD,,), nos teÍmos do
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êrtigo 62, inciso III, da Lel das Sciedades por Ações, e do artigo 129 da Let de RegistÍos públicDs,

devendo ser disponlblllzada 1 (uma) via original ou cópta eletrônica (pDF) contendo a chancela
digibl, conforme apllcável, do Contrato de Garantia, devtdamente registrado, ao Agente Ftductário,
com até I (um) Db Úül de antecedência da primeira Data de IntegralizaÉo,

3,7.11.1. Â Garantia Real &veá pedurar até o coínpleio, efetivo e irre\ogável cumprimenlo de
todas as obrigaçõês assumidas pela Emissora com relação às Debêntures, no6 termos desta EsEritura
de Emissão de De*ntures,

3.7,12, Garantia Flde.iussória. Os Fiadores, neste ato, aceitam ô presente Escritura e
obrigam-se, solidariamenbe entre eles e @m a Emissot-ô, em càráter irevogável e irrekôtável,
perdnte o Agente Fiduciário, r|a qualidade de reprgentânte dos Debenturistas, como principais
pagadores e solidôriamente (enbe eles e coo a Emissora) responsáveis por pela integral qutbção
detodasas Obrigações Garantidas assumtdas pela Emissora, nos lermos desta Escritura, dosdemais
documentos da Emissâo e do artigo 822 do qidigo Civil, .enunciando expressamente ao benefício
de ordem, direitos e Íaculdãdes de exoneràção de quatquer naturezô prevlstos nos artigo6 333,
panágrafo único, 366, 821, 827, A3O, a34, A35,837, 838 e 839 do Código Ctvit. e do6 artigo6 130 e
794 da Lel no 13.105, de 16 de março de 2OlS, conforÍne atterada Ccódlgo de p.oesso Clvll" e
"Flança", respectivamente, sendo a FIançã e a Garantia Real definidas em conjunto como
"Gãrantlas').

3.7.12.1, Todo e qualquer pagamento reallizado pebs Fiadores em relação à garanth ora prestada
sêÉ efetuado livre e líquldo, sem a dedução de quaisquer tributoE, impostos, taxas, conbibuiÉ€s
de qualquer natureza, encargos ou reten6€s, presentes ou futuros, bem como de qualsquer iuros,
multas ou demais exigiblltdades fiscais.

3.7.12.2, Os ydlores devtdos pela Emtssora cDm relação às Debêntur€s para ColocaÉo públtca

Cv.lor Garantido"), caso não sejam por ela pagos, o serão pelos Ftadores em ate 1 (um) Dla Lnil
contado da dah de recebimento de nob.flcaÉo por escrito enviada pelo Agente Fiduciário ou pelos
Debenturistas aos Fiadores neste sentido, lndependentemente de qualquer pretensão, açã0, dispub
ou reclamação que a Emlssora venhà a ber ou exercer em relaÉo às suas obrlgades. Tal notiflcação
somente deverá ser emltida pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistàs aÍxjs ô ocoréncia dê
falb de pagamenb pela Emissord de qualquer \ôlor devido nas dabs de pôgamento definjdas nesb
Escritura ou quaMo do vencimento antecipado das DetÉntur6. O pagàmento deverá s€. reatizado
ford do âmbito da 83 - Segmento Gtip UTVM, segundo os procedimentos estabelecidos nesta
Escritura e de acordo com lnstruções recebidas do Agente Fiduciário ou dos Debenturistas,

3.r.12.3. Nenhuma obieção ou oposição da Emissora podeÉ, ainda, ser admltjda ou invocada pelos
Fiador6 com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrig,aÉes peGnte os Debenturistas,
inclulndo, mas não se llmitando, em raáo dê: (a) qualquer extensão de piazo ou aco.do entre a
Emissora e os Debenturistas; (b) qualquer novEção ou não exercício de qualquer diretto dos
Debenturlstas contra a Emissora; e (c) qualquer limitação ou incapacidade da Emissora, inclusive
seu pedldo de recupeÉÉo eúajudiciat, pedido de recupeGção judiciat ou fatência,

3.7,12a. Os Fiadores suFrogar-sê-ão nos dtreitoG de cÍálito dos Debenturtstas conb-a a Emtssora,
caso venham a honGr, total ou parciêlmente, a Fhnça, aÉ o limite da parcela da dívida efetiyômente
por eles honrada. Os Fiadores, desde iá, concordam e se obigam a: (i) somente aÉs a Integral
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qultação das Obrlga@ Garanüdas, e)(gtr e/ou demandar a Emtssora em decorrência de qualquer
\rdlor que tiver honrado nos termos das Obrtgações Garantidas; e (ii) caso receba qualquer valor da
Emissora em decoréncia de qualquer yalor que tiver honrado nos bermos desta Escritura de
Emissão, antes da lntegral quitaÉo das Obrigações GaGnüdas, repassar, no prazo de S (cinco) Dias
Uteis contado da dab de seu recebhento, bl vator aos Debenturistas.

3.r.12.5. A presente Fiançâ será e(cutida e o(igida pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas
quantas vezes forem necessárias até a integral e efetiva lhujdação do Valor Garôntjdo.

3.7.12,6. Â presênte Fiança é prestada pelos Fiadores em caráter ir.evogávele irrctrôtável, entrando
em vigor na Data de Emissão e permanecendo válida em todos os seus termos até o pagamento
integral do Valor Garantido.

3.r.12.7, A Fiança permanecerá válida e plenamente efi@z em caso de aditamentos, alterô$€s
e/ou quaisquer oúras modificãdes dâs condid€s fixadas nas DetÉntures, nesta Escritura e/ou nos
demals documen!06 da Emissão e da Oferb Restrita.

3.7,12.a. Os Fiadores renunclam a qualquer benefício eventualmente decorrente, @nforme o caso,
de pedÍdo de recuperação iudicial ou otrajudtcial CRecüperação,) da Emissora e rcconhecÊm.
neste ato, que (i) eventual pedido de Recuperaçâo ou aproyôção de plano de recuperação da
Emissora não impllcaÉ em noyação ou alteGçâo de suas obrigaçôes estipuladas nesb Esc.ituG,
nem suspendeÉ qualquer ação movida pelos Debenturistas para cobrança do6 \rdlores devidos pelos
Fiadores; (ii) deverá pagar o crédito devido ao6 Debenturistas no valor e forma estaberecidos nesta
Esditurd sem qualquer alterdção em razão da Recuperdção; e (iii) det/erá habilitar na Recuperôçáo
os,ralores pago6 aos Debenturistas e se sujeitnr a eventual plano de recuperdção da Emissora, ainda
que esse plano de recupera6o altere ou reduza o ralor pago aos Debenturistas pelos Fiado.es,

3.7.12.9. A Sra, Beatriz, companheira do Sr, Diego, autoriza o respectivo côn uge a prestar a
presente Fiança, nos termos do tncjso III, do artigo 1.647 do Códtgo Civil.

3.7.12.10. Â Srô. Elisangela, ónjuge do Sr Leandro, ôutoriza o respectivo oôniwe a prestar a
presente Fiança, nos iermos do inciso III, do artigo 1.647 do Codlgo Cjvil.

3.7.12.11, Fica desde já certo e ajustàdo que a inobservância. pelo Agenle Ftduciário ou pelos
Detrenturisbs, dos prazos pard a execução de qualsquer das Garantias constjtuídas em Íàvor do
Agente Fiducrário, na qualidade de represenbnte dos Debenturistas, ou dos Debentunsbs não
enseJaÉ, sob hlÉtese algumê, p€rda de qualquer direilo ou faculdade aqui prevista.

3.8,

3.8.1, Atualizacâo do Valor Nomlnal Lhitário das Debêntures da primeira Séde. O Vator Nominal
Unitirio das Debêntures da primeira Série não será atualizado monehriamente.

3.8.2. Remuneracão das DelÉntures da primeira Série. Sobre o valor Nomhal Unitário das
Debêntures ou saldo do Valor Nomhal Unitário das Debêntures, conforme o caso, de cada uma das
Debêntures da PrimelG Serie inctdirão Juro6 remunerôtiorios CRemuneração dà, Dcbêntures da
Primelra Sé.ie") correspondentes à 2O,OO% (vinte por cento) ao ano, base 2S2 íduzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização, incorporação dà juros ou a
última Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da primeirê Série (conícrme abaixo
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O Valor Nominal

definido), conforme o caso, e paga ao final de cada período de Capitàlização (conforme abaixo
definldo), calculados em regime de capitalização composta de forna pro rab Empis Nt Dias
l.nêis deconidot de acordo com a seguinte fórmula:

J = VNa x (Fatorluros _ 1)

onde:

J = valor dos ruros devidos ao final de cada períDdo de capitallzação, calculado com g (oito) casas
decimais sem anedondãmento;

VNa -- Valor Nominal Unttário ou saldo do Valor Nominal Unitário, calculado com g (oiio) casas
dechais, sem ôfiedondamento;

FabrJuros = htor de juros fDos, calculado com 9 (nove) casas decimals, cDm an€dondaÍnenlo,
apurado da seguinte forma:

rao.twos=ffi+r)w

oMe:

taxa = 20,0000

DP= número de Dias Úteis entse a Oata da primeirô Integrôlização ou a úluma Data de thgamento
da Remunerôção, conforme o @so, e a data atual, sendo..Dp,, um número Inteiro.

3.9.

3.9.1.
Unitário das Debêntures da Segunda Série não será atualizêdo monetariamenie.

3.9.2. Reínuneracão das Debêntures da seounda série. sobre o \rdror Nominar unitário ou sardo
do Valor NoÍninal Unitário, conforme o caso, de cada uma das DetÉntures da Segunda Série inctdirão
juros remunerôtórios CRêmunerôção das D€bêntrr€6 da S€gunda Séde, coÍespondentes à
4200% (quarenta e sete por cento) ao ano. base 252 (duzentos e cinquenta e doisj oias úteis,
desde a primeira Data de Integraltzação, incorporação de juros ou a última Oata de pagamento da
Remuneração das DetÉntures da SeguMa Série (conforme abaixo definido), @nforhe o càso, e
paga ao final de clda Peíodo de Gpitalização, côlculados em regime de caplblização composta de
fotma pro rab tempon:s por Dias úteB decorridos, de a@rdo com a segutnte fórmuta:

J=VNax(FatorJuros_1)

onde:

J = \/alor dos juros devidos ao final de cada peíodo de Gpiblização, calculado com g (oito) casas
decimais sem arredondamento;

VNa = Valor Nominal LJnMrio ou saldo do Valor Nominal Unitário, calculado com g (oito) casas
decimais, sem anEdondamento;

14
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FatorJuros = Falor de iuros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais, @m arredondamento,
apurado da Seguinte forma:

ra,*".w*=(ff+r)tu

ondei

taxa = 420000

DP= número de Dias Úteis entue a Data da primeira Integralização ou a última Data de pagamento

da Remuneração, conforme o casq e a data ôtual, sendo "Dp,, um número inteiro.

3.9.2.1. Define-se "PerÍodo de Capltalização,, como sendo o intervalo que se inicia na Data da
P.imeira Integralização, Incorporação dejuros ou a última Data de pagamento da Remunerdção das
Debêntur6 da Primeira Série ou da Remuneração das DeMntures da Segunda Série, confome o
caso, inclusive, e termina na incorporação de iuros ou na Data de pagamento da Remuneração das
Debêntu.es da Primeira Série ou da Remunerdção das Debêntures da Segunda *de, conforme o
caso, exclusíve. Cada Período de Côpitalização sucede o anterior sem soluçâo de continuidade,

3.10. Atualizacão do Valor Nominal Unítiário e Remuneracão das Debêntures da Terceira Série

3.10.1, Atualizacão do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira SéÍe. O Valor
Nominal Unitário das Debêntures da Terceird Série não será atualizado monetariamente.

3.10.2. As DeÉntures da Terceira Série não farão jus à remunera6o. As Debêntures da
Terceira Série hrão jus a um prêmio de participação correspondente ao sêldo do Fluxo Disponível,
após a realizaçâo dos pagamentos devidos no âmbito da Cláusula 3,13.1 êbaixo CpÉmio,).

3.10.2.1. O pagamentio do Prêmio somente poderá ser realizado desde que seja observado o
disposto nas Cláusulas 3.13.1 e 3.13,2 abaíxo.

3.10.2.2. Obsenado o disposto nesta Escriturô de Emissão de Debêntures e nos termos do
artigo 50 da Resolução CMN 2.686, as obriga@ da Emjssora de eêtuar o pagamento do prêmio

estão condicionadas à quitação dos Crálitos Financekos, nos termos desta Escritura de Emissão de
Debêntures.

3,11. Paoamento da Remuneracão das Deb,êntures da primeira Série. Ressahràdas as hipóteses
de vencimenlo antecipado das oebêntures da Primeirô Série, de amortizaÉo antecipada das
Debêntures da Primeira Série, ou de resgate das Debêntures da primeira Série, conforme o caso, a
RemuneÍação das Debêntures da Primeird Serie será paga mensalmente e terá carência de 4
(quatro) meses contados da Data de Emtssâo, sendo que ê Remuneragão das Debêntures da
Primeira Série devida até 14 de dezembro de 2020 (inclustve) deverá ser incorporada ao Valor
Nominal tJnitiário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Derentures da primeira Série, conforme
o caso, portanto a primeira data de pagamento da Remuneração das Debêntures da primetra Série
será em 14 de janeiro de 2021 (inclusive) e última na Data de Vencimento, conforme as datas
indicôdas na tabela constante do Anexo I desta Escriturd de Emissão de Debêntures (cada uma
das referidas datas, uma "Data de Pagamento da Remunêraçãodas DebêntuÍes da pÍlmeira
sênê-).
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3.12. Paoamento da Remuneracão das DetÉnturcs da Sêounda Sérle. Ressah€das as hipotêses
de vencimento antecipado das Debêntures dô Segunda Sériê, de amortização antecipada dãs
De#ntures da Segunda Sérle, ou de resgate das Debêntures da Segunda Sé.te, conturme o caso,
a Remuneração das Debêntures da Segunda SÍle seÉ paga mensatmente e terá caéncia de 4
(quatjo) meses contados da Data de Emissão, sendo que a Remuneração das Debêntures da
Segunda Serie devlda até 14 de dezembro de 2O2O (inclústve) deverá ser tn@rporada ao Valor
Nominal Unitárlo ou ao sôldo do Valor Nomtnat UniÉ.io das DetÉntur€s da Segunda Série, conforÍhe
o caso, porbnto ô primelrô data de pagamento da Remuneróção das DetÉntures da Segunda Série
será em 14 de Janeiro de 2021 (inclush,/e) e última na Data de Vencimento. conforme as datas
indicadas na tabêla constante do An€xo t desta Escritura de Emtssão de OetÉntures (cada uma
das referidas dahs, umê "Data de Pagamento dâ Remunerôção das lrebênbrês da
Segunda SéÍie" e, em conjunto coíÍt a "Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da
Primeira Serie", "Data de Pagam€nto da Rêmuneração").

3.13. Cas.ab de làoamentos

3.13.1. Cust6 Ordtúrio6. A parür da Data de Emtssão e até a Dab de Vencimento, sempre
pr6eryôda a rnanutenção da boa ordem das funções de s€cunüzação ineÍentes ao objeto sochl da
Emissora e os direitos, gaGntias e prerrogatirôs dos Debenturistas, o flu)(o dos ieqJrsos recebidos
pela Emissoc d€corrente do6 Oálitos Financetros CFluxo DlsponÍvel,) será alocado, em primeiro
lugar, no pagamênto dos seguintes custos, na segutnte orden C'Custos Ordlnários")l
(a) pagEmento dos custos operaclonais íelauvo6 à Emissáo; (b) pagamento das d€spesas de
captaÉo de recursoG dlretamente relacionados à realtzação do6 créditos que hstreiam as
Debêntures, n6 termos do artigo 50 da R6olução no 2.686; (c) pagaÍnento dos Mbutos devldos
pela Emissora; (d) pagamento de remuneração da EmlssoG; (e) composiÉo e manutenção de
Fundo de Reserva (conforme abaixo definldo); e (f) a Taxa de R€estruturação (conforme abaixo
definida).

3.13.r.1 Os Custos OrdináÍios deverão ser quitados até o 20o (vtgésimo) dia cor.ido de crda mês,

3.13.1.2. Caso qualquer reestruturôção da dívlda da Emlssora decor.ente dês Debêntures venha a
ocorrer ate o pagamento integral das Obrigações Garanüdas e a mesma lmplique na elabordção de
aditamentos aos Documentos da Emissão (confoÍme abaixo deflnidos) e/ou na realizaçâo de AGD

(conforme definidô abaixo) e/ou nos casos de reallzação de quaisqueí aditamentos ao6 documentos
da Emissão, incluindo, mas não se limltando, à presente Es€rttura de Emissão de DetÉntures e ao
Contratio de Garantia e o Conuato de Distribuição ("Docum€ntos da Eml$ão'). em caso de
Resgate Antecipado das Debêntures, na forma prevlsta na presente Escrttura de Emissão de
Debêntures, será devida à Emlssora uma remuneração adlclonal àquela prevista no Contrato
Operaclonal, equivalente a R$600,00 (selscentos) por hord de trabalho dos proflsslonais da Emissora

dedicados a tais ativldades, atuallzado anualmente pela varlação acumulada do IPCA, ou na faltE

deste, ou ainda na Imposslbilidade de sua utllização, pelo índice que vier a subsutuÊlo, calculôdas
pro ratd dE se ne@ssário, limitada a 100 (cem) horas de trabalho CTaxa de R$struturação'J.
Os Debenturistas deverão arcar com iodos os cuslos decorrentes da ícrmallzação e constituição
dessas alterações, incluslve aqueles relatlvos a honorários advocatícios devldos ôo ãss€ssor legal

escolhido a critério da BR Surgery acrescido das despesas e custos devidos a talassessor legal.
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3.13.2. Fboarnentos aos Debenturistas. ABi6 a quibÉo dos Custos Ordinários, o saldo do
Fluxo Oisponível deveÉ ser uulizado na seguinte prtoridade, em cada Dah de pagamento:
(a) pagamento, aos tltulares das Debêntures da primelra Série, de quaisquer Encargos Moratórios;
(b) pagamento, ao6 tituhres das Debêntures da primelrô Série, de quaisquer yalores referentes a
Fbmuneração das DetÉntures da primerra série e ao valor Nominal unitá.io das Debêntures da
Prheira Série, devidos e não pa9o6 em Dabs de pagamento dã Remunerêção das Debêntures da
Primeira Série anteriores; (c) pagamento, aos titulares das Debêntures da primeira Série, da
RemuneGçâo das Debêntures da primeira Sêrie; (d) pagamento, aos Utulares das DetÊntur€s da
Primeira sérê, da parcela de amortização do varo. Nominar r.Jnitário das DetÉntures da primeird
S€rie; (e) pagamento, aos ütulôres das Debêntures da Segunda Série, de quaisquer Encargos
Mordtórlos; (Í) pagamento, aos Utulares das Debêntures da Segunda Serie, de quaisquer \.ôlores
reErentes a Remuneração dôs Debêntures da Segundê Série e ao Valor Nominal Unitário das
De#ntures da S€gunda Série, devidos e não pagos êm Datas de pagamento da Remuneração das
Debêntures da Segunda Serie anteriores; (g) pagamento, aos titulares das DetÉntures da Segunda
Série, da Remunerôçâo das Oebêntures da Segunda SerÊ; (h) pagamento, aos tjtutares das
Debêntures da segunda série, da parcera de amortização do varor Nominal unitário das Debêntures
da Segunda Serie; (i) amortização extraordinária facultatiyd, conforme Oáusula 4.3,1. abaixo,
ob6e^.ado o disposto na Oáusula 3.13.3; e (J) pagamento do pÉmlo, após o resgEte das Debêntures
para Colocação Pública.

3.13.3. Pelo período de 25 (vlnte e cinco) meses contados da Data de Emissão, os recursos
representados pelo Fluxo Disponível, após o pagamento das alíneàs .a,,até 

a 
,,h", 

conforme Cláusula
3.13.2. aclma CReqrrso6 Rêmânescent€s,) serão destinados integralmente ao reinvestimento
em novos Crálitos Financelros, observado o disposlo nas Cláusulas 3.5.1 e 3.6.1,1 acima.
Transcorrido esse perícdo de 25 (vinte e cinco) Íneses, tais \aalores poderão ser destinados
integralmente à Amortização Extraordiniária Facultati\ra das Debêntures da primeira Série e das
Debêntures da Segunda Série, na proporção de suas quantidades integrallzadas nos termos da
Cláusula 4.3.1abaixo,

3.13.4, Na hiBitese de os Recursos Remanescenbs serem suficientes para o pagamento integral
das DetÉntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, a Emlssora ãeverá realizar o
resgate da totalidade das DetÉntures da primeira Srie e das DelÉntures da Segunda Sérle.

3.üt.+1. Enquanto não rearizada a Arno.tizaÉo Extrao.dinária Facuhaüva das Debêntures
(conforÍne abaÍxo defrnido), eventuôis recuEos remanescentes do Fruxo Dlsponível deverão ser
mantidos em C'Investlmêntos permitidos,J: (i) Letras Financeirds do Tesouro Nactonal ([-FT);
(ii) demals útulos de emissão do Tesouro Nacional, com liqu lez dÉía e prazo de vencimento
máximo de 1 (um) ano; (iii) opecções compromissâdôs, com riquidez diária, rastreadas em tituros
públicos federais, desde que s€jam contratadas com qualquer insütuição financelra de prjmeira linha
Chsütul9ões Autorlzadas,,); (tv) certjficados de depôibs interfnanceiro, com liquidez diána,
cujas renbbllidad€s sejâm vinculadas à Taxa DI, emitidos por qualquer das Insutui6es Autorizadas;
e (v) cotas de fundos de investimento classiflcados @mo reÊrenciados DI ou de renda fixa de perfir
con5ervador. com ltquldez diária, que tenham seu património representado poa tÍtulos ou atirros de
renda tua, pé ou pos-fixado., emitido. pero Tesouro Nacionar ou pero Banco centrar do Brasir
CBACE "), e sejam adminjstrados por qualquer das Instituiçôes Autorizadas.

h/
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3.13.4.2. Os Investimentos Permludos poderão ser resgatados a quãlquer momento pela Emissorô
para a ieallzaÉo dos pagamentos devtdos no âmbito desta Emissão.

3.13.4.3, Os preços e a renbbilidade dos lnvestimentos permitidG estâo sujeitos a oscjlades e
poderão flutuar em razão de dtversos fatores de mercado, tais como variação da lhuidez e alteraç6es
na política de crédito, econômica e fiscal, notícias econômicas e políucas, tanto no Bras como no
exterior, podendq ainda, responder a notícias específicas a r6peito dos respectit/os emissores, bem
@mo em razão de alterações na regutamentaÉo sobre a precificaio de reêridos ativos. Essa
oscilação dos preç05 poderá fazer @m que pade ou a toblidôde dos Investimentos permiüdo§ seJa
avallada por valores inferlores ao da suã emlssão ou contabllizaÉo intclal,

3.!rt4, Câso, na úluma Erata de pagamento da Remunerôção e da pôrcela de amortjzação do Valor
Nomlnal Unitário, a EmissoG ainda tenha recurs,os a rcceber em sua conb cDnente, deverá s€r
realizado o Re8ate Antêcipado Obrigatórto, nos termos previstos na Cláusula 4.5, por meto de
dôção em pagamento, conforme previslo na Cláusula 3.13.S ôbaixo.

3.r.3.5. Dação em paoarn€nto dos Oájitos Financetros. Na hiÉtese do não recebirnento da
lotalidade dos \ralores dos Crálitos Financel.gs até a Dab de Vencimento e excussão da Fiênça sem
a quitação integral das Obrigações GarôntÍdat poderá ocorrer a dação em pagamenlo ao§
Debenturistas, de pleno direlto e sem diretto de regresso @ntra a Emlssorô, no limite e nô proporção
dos sêus crálitos, dos Crálitos Finônceiros não realizados nos respectivoE ,/encjmentos, mesano que
já tenha sido inlciôdo o processo de cobrônça destes valore§, ob6eryôdo o disposto na Cláusula 3.5,1
aclma, fora do ámbito da 83, portanto, qualquer pagamento pecuniário das DetÉntures está suieito
e condicionado à llquidação dos CÉditos Fhanceiros vinculados.

3.13.5.1. Na hiÉtese do não recebimento da totaEade dos varores dos cráJito. Financeiro. até a
Data de Vencimento ou ocorência do venctmento antecipado das Debêntures, a Emlssora deveÍá
convocar, em até 5 (cinco) DIas uteis, AGD (conforme definida abalxo): (i) para comunicar a
ocorrência do evento, qual sejô, a não realtzação dos CÉditos Flnanàiros, e presEr os
esclarecimentos que sê fizerem necessários; e (ii) para que seja proposto um phno de aÉo a ser
executado pela Emissord, dede que aproyôdo por Debenturislas represenbndo a maioria das
DeÉntures em CirculaÉo (conforme definidas abaixo), que poderá incluir, entre outras
medidas: (a) a cobrança judiclal ou extrajudicial dos Creditos Financeiros não realizados; (b) a
alhnação dos Gitos Financelros não reallzados; (c) o resgate das DetÉntures medlante a daçáo
em pagaÍnento aos Debenturistas, em regime de condomínío, nos teÍmos da Cláusula 3.13.5.2
abaixo; (d) o aguardo do pagamento dos Crálibos Financeiros não rêrlizados e dos demais \ratores
devidos à Emissora; e (e) o exercício de quaisquer outros dlreitos previstos no contrato de Garanua,

3.13.5.2. Para fins do resgate das Debêntures mediante dação em pagamento dos Credi!06
Financeiros não realizados pela Emissora, nos termos aclma, os Crálitos Fjnanceiros conferidos aos
oebenturistas em dação em pagamento serão compulsoriamente manudos em condomínio, nos
têimos do artigo 1.314 e seguintes do Código Civil, a ser constituído em prazo máximo a ser
delerminado em AGD (conforme definida abaixo) que aprovaÍ a da6o em pagamento. O quinhão
de cada Debenturtsta no condomínio será equlvôlente à sua pàrtkipação em relação ao \alor tobl
das Deb,ênfures. Os termos e as condlÉes da convenÉo de condomínio conterão avença
assegurando a indivisibilidade do condomÍnio pelo prazo de lO (dez) anos, a ser prorrogado
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automaticamente por igual peíodo, ou até que os Debenturistas \€nham a reeber a integEiltdade
do6 valores a que Íazem jus, o que ocorrer primeiro,

3.13,5.3. Antes da dação en pagamento dos Crálltos Financeiros, deverá ser convocada uma AGO
(conforme definlda abaixo) com a finalidade de p.oceder à eleição, pelos Debenturistas, de um
administrador para o condomínto civil referido na Cláusula 3.13.5.2 aclma, Caso os Debenturistas
nâo procedam à eleição do admtnistrôdor do condomínto civil, essa funçâo seÉ atribuída ao
condômlno que detenha, direta ou indiretamente, o maior quinhão.

3.13.5.4. Na hipótese de quatsquer dos Crálitos Financeiros serem total ou parcialmente pagos à
Emissord pelos respectivos devedores mediante dação em pagamento de bens, a Emlssord
procederá a \€nda extrajudiclal desses bens e os recursos dela decorrentes seÉo al(rcados ao
pagãmento dôs Debêntures,

3.14. Reoactuacão

3.14.1. As Debêntures não serão objeto de repactuação.

3.15, Condlcões de tàoamento

3.15,1. Local e Horário de paoamento. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures e
quaisquer outros yalores eventualmente devidos pela Emissora em relação às Debêntures, no§
termos desb Escritura de Emissão de Debêntures, seÉo efetuados pela Emissora, por intennálio
da 83, confoÍrne as DetÉntures GtejaÍn custodiadas eletronicam€nte na 83 ou, ainda, por meio do
Escriturôdor para os Debenturistas que não tiverem suas Debêntures custodiadas eletronicamente
na 83.

3,15.2, Paoamentos Condtcionados. Observado o disposto nesta Escriturô de Emtssão de
DetÉntures e nos bÍmos do aÊigo 50 da R6otução no 2.686. o cumprimento das obrigaÉes da
Emissora de eÍetuar os pagômenlos devidos às Debêntures está cDMiclonado ao pagamento do6
CÍálitos Financeiro§, nos termos desta Escritura de Emtssão de Debêntures.

3.15.3, Prorrooacão dos prazos. Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as dabs de
pagamento de qualquer ob.lgação relauya às Debêntures, pela Emtssora, até o primejro Oia útil
(conforme definlção abaixo) subsequente, se a dab de vencimento da respectiya obrigação cotncidir
com dia que não seja Dia Útil, sem qualquer aqêcimo ao6 vôlores a s€rem pago6.

3.15.4. Parô todos os fins desta Escntura de Emissão de Debêntures, considera_§e "Dla úü1"
(ou "Dias útels"), todo dia que não seia siábado, domingo ou feriado declarado nacionat na
República Federati\a do Brasil.

3.15.5, Encêroos Morak5rtos. Sem prejuízo dâ Remuneração previstà nas Cláusulas 3.8 e 3.9
acjÍnâ, ocorrendo impontualldade no pãgaÍnento de quôisquer obrigações pecuniárias relaüyas às
oebêntures, os débitos venctdos e não pagos sêrão aqescidos de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, calculados W Gb tenpotist desde a data de inadimplemento até a dôb do efetito
pagamentro, bem como de multa não compensatória de 2yo (dois por cento) sobre o valor devido,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudtctat C,EncaÍgos
Moratórlos').
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3.15.6. Dêcadênclô dos Direitos do6 Acéscimos, O não comparectmenb do Debenhrrlsta
para receber o \Ialor correspondente a quaisquer das obrlgades pecuniárias da Emissora, nas datas
prevlstas nesta Escaitura de Emissão de DetÉntuÍes, ou em @muni@do publkado pela Emissorá na
forína da Cláusula 5.2.6 abaixo, não lhe dará dlreito ao recebimento de Encârgos Mordtorios do
período relatlvo ao atraso no receblmento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adqutrtdos
aÉ a data do respêctivo \€nclmento ou dã disponibilidade do pagamento, no caso de
impontualidade no pagamento.

3.16, Comunicaóes

3.16.1. As comunlca@ a serem enviadas por qualquer das paÊes nos termos desta
Escritura de Emlssâo de Debêntures deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:

(i) Para a Emissora:

TRAVESSIÂ SECURITIZADOM DE CRÉDTTOS FINA'{CEIROS xII S.A.
Rua Bandeirô Paulisb, no 600, Coniunlo ,14, sah 02, ltnim Bibi

cEP 04532{01
São Paulo - SP

At.: Vinicius Stopa

TeleÍone: (11) 4115{700
E-mall: vinicius.stopa@grupob-avessia.com

(iD hrô o Âgente Fiduciário:

vóRTx DtsÍRtBUrooRÁ DE TÍTuLos E vaLoREs MoBtuÁRros LÍDA.
A\€nida Brigadeiro Faria Um4 no 2.277,20 aldar, conjunto 202, Pinheiros

CEP| 01452-000, São Paulo - SP

At: SIa. Eugênia Souza / Marcio Teixeira / Cãroline Tsuchiya

Telefone: (11) 3030-7177

E-mail: agenteflduciario@voru.com.br; pu@vorU.com.br (para fins de precificação de atúo6)

(iiD Para os Fiadores:

HOSPTTÂL ESPORTE E SAÚDE LTDA.

Âvenlda FaguMes Filho, no 475, Vila Monte Ahgre
CEP 04304-010, São Paulo - sP

At.: Rob€rto Fer.eira de Carvalho Dias

Telefone: (11) 4369{300 / (11) 3939-0990

E-mall: roberto@brsurgery.com.br

DIEGO DE MORAES i,IOR"ENO

Rua Sales Júnlor, no 171, Complemento 151, Alto da Lapa

CEP 05083-070, Sâo Paulo - SP

Telefoner (11) 99325-5585

E-mall: diego@brsurgery.com.br
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ROBERTO DE CAMARGO SCHATIIÍ{
Rua camllo Nader, no 300, Morumbl
CEP 05688{32, Sáo Paulo - SP

Telefone: (1 1) 99609-1691
E-mail: schôhin@brsurgery.com,br

LEA DRO DIAS DUARTE PII{TO
Rua Elizabeth Barbeglan Baldinato, no 130, Morumbt
CEP 05630{70, São Paulo - SP

Telefone: (11) 99627-2389
E-mail: leandro@blsurgery.com.bÍ

LUIZ EDUARDO LYRÁ MAG/ILHÃES
Av. Henrique Dodsworth 183, apto 701, bloco 1, Copacrbana
CEP 22061-030, Rio de Jôneiro - RJ

Telefone: (21) 99306-1771
E-mail: lyra@ brsurgery.com. br

2DR ADMI TSTRAçÃO DE BEÍTS S.A.
Rua Coronel Oscar Porto, no 736,
CEP 0,{003-003, São Paulo - Sp
Telefone: (11) 97320-0564
E-mail: roberto@brsurgery.com.br

BR SURGERY S.A.
Avenlda Fagundes Filho, no 475, 40 andar
CEP 043-011, São Paulo - Sp
At.: Roberto Feneira de Carvalho Dias
Tel€fon€: (11) 97320{564
E-mail: roberto@b.surgery.com.

3.16.1.1, As comunlcações serão constderddas entregu6: (i) quando enviadas aos endere@s acima
sob protocolo ou @m "aviso de recebimento"; ou (ii) por correjo ele6nico s€rão consideradas
recebidas na dab de seu envio @m @nfirmação de recebimento.

3.16.1.2. A mudança de qualquerdo6 endereços aclma deverá sercomunicada às outras partes pela
Parte que ti\€r sêu endereço alterado, sob pena de serem considerados entregues as comunicaÉes
envladas aos eMereços anteriormente indicados.

3.17. Liouiilêz e Estabilizacão

3.17.1. Não será constituído fundo de manutenção de liqutdez ou firmado contrato de
garanüa de liquidez ou estabilização de preço para as Debêntures,

3.t1,2, Fundo de Reserya
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3.17.3. A Emissord constitulrá um fundo de reserva, com a finalidade de garanur os
pagamentog dos Custos Ordinártos, da Remuneração das Debêntures e amortização do Vator
Nomlnal Unitário das oeÉntures C'Fundo dê Rcserva").

3.!7.3.1, O Fundo de Resena terá yôlor mínimo corespondente à Rg35,OOO,OO (trinb e cinco mil
reals), até a Data de Vencimento ("Valor Mínimo do Fundo do Reserva").

3.u.3.2. A manutençâo do Valor Mínimo do Fundo de Reserva será verificada mensalmente pela
Emlssora e, caso o !.alor disponívet no Fundo de Re6e^/a esteia abaÍxo do Vêlor Mínimo do Fundo
ê Resenra, a Emlssora de\€rá nobfrcar a Hospibl Esporte pôra que seja realizôda urna Chamada
de Capital para recDmposição de tal yôlor, obsê^€das as regras de integrdlizaéo previstas na
Cláusula 2,5 e segulntes acima.

3.U'3.3. Os valores referentes ao Fundo de Resen/a serão mantidos aplicados no§ InvestiÍnen!06
PerÍnitidos.

4. AQUI$çÂO FACULTATIVÂ, AMORTIZAçÃO E R.ESGATE AÍ{TECTPADO

4.1. AouisiÉo Facultativa das Debêntures

4.1.1. A Emissora, na presente Escdtura de Emtssão de Debêntures, renuncia expressàmente à
hculdade previsõ no artigo 55, paégrafo 30, da Lei das Socl:edades por Açôes, seMo vedada a
aquislÉo facultatlva das Debêntures pela Emissora.

4.2. AmortizacãoProorômada

4.2.1. Ressafuadàs as hiÉt6es de vencimento antecipado dôs Debêntures, o Vator Nominal
Unitárlo das DetÉntures ou saldo do Vêlor Nomhal Unitário das Debêntures será amortizado
integclmente na Data de vencimento, conforme rndicado na tabela constante do anexo r desta
Escritura de Emissão de Dehêntures ("AmoÉização programada,,).

4.3. Âmortizacão Ext-aordinária Facultati\rd

4.3.1. A Emissora poderá realizar, a partk do 260 (vigésimo sexto) mês (inclusive) contado da Data
de Emlssão, a amorüzação extraordlnária facultaflva de 99olo (noventa e nove por cento) das
Debêntures da Primeira Sérh e das Debêntures da Segunda Série, mediante aprovação pévta dos
Debenturistas em AGD (conforme definido abaixo) CAnortização Extrôoídinárla Facultaüva,).

4.3.1.t.Ob6effado o dlspogto na Cláusula 4.3.1 acima, a Emissorô poderá efetuêr o pagamento da
totalidade das Debêntures da prtmetra Série e das Debêntuíes da Segunda Série objeto de
Amortrzação Extraordlnária hcultativa com o f,uxo recebido pela Emissora decorrente dos cráiltos
Financeiros ou, caso a Fiança seja excut da e as ObrigaÉes Garantidas não sejam integralmente
quitadas. por meio de daÉo eÍn pagamento dos Créditos Financeiros.

4.3,2. A Emissora deverá comunicar ao Agente Flduciário e à 83 a realização da Amorflzação
Exuaordinária Facultativô com, no mínimo, 3 (t'es) Dias úteis de antecedência da dah estipulada
para a Amortização Extraordinária FaculÍrabya.

4.3.2.r,. A comunicação mencionada na Cláusula 4,3.2 acimô deverá conter ao menos: (i) a data
para realização da Amortização E)itÍaordinária Facultativa, que deverá ser um Dh útil; (ii) o \rdlor
estjmado da AmoÊlzaÉo Extraordinária Fàcultativã; (iii) o percentuat do Valor Nomtnal Unitário das
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Debêntures da Primelra Série e das Debêntures da Segunda Série ou do saldo do Valor Nominal
Unitário das Debêntures da Prímeira Série e das Debêntures da Segunda Série que será amortizado,
considerdndo a limliaçâo da qáusula 4.3.1 acima; e (tv) quaisquer outras informaFes necGsárias
à operôcionallzaçáo da Âmortização Extraordinária Facultativa.

a.3.22. O pagEmento da Amortização Exb-aordtná.ia Êcultâti\,a deveÉ ser realizôdo na dab
indicada na comunicação da Âmorb2ação Exkaordinária Faculbtivô, utilizando-se os prGdimentos
adobdos pela 83 para as Debêntures custodiadas eletrontcamente na 83, ou caso as Debêntures
não estejam custodiadas eletronicômente na 83, observados os procedimentos do Escriturador.

4.3.2.3. As Debêntures da TerceÍa Série nâo poderão ser objeto de Amortizôção ExtraordináÍia
FacultatÍla.

4.4. Oferta de t{esoâte Ântecioado. A Emissora poderá realizar, a seu exclusivo critério, apos 12
(doze) mes€§ contados da Dab de Emissão, oferta de resgate antecipado da btalidade das
Deb,ênhrres, com o consequente cancelômento dôs Debêntures resgatadas Cof€rta de Resgate
Antedpado'J. A Oferta de Resgate Antecipado será enderesada a todo6 os Debenturistas, em
geral, sem distinção, assegurada a igualdade de condiÉes a todos os Debentu.istas pard aceitar o
resgaG antecipado das Debêntures de que forem titulares, de êcordo com os termos e condiçôes
previstos nas cláusulas abalxo,

4,4.1. A Emissora reallzaÉ a Oferta de Resgate Antecipado por meio de (i) publicação de anúncio
na forma dEcÍita na Cláusula 10.1, envhndo ópia de rcferido anúncjo ao Agente Fiduciá.iq ou (ii)
comunicado individual a ser en@minhado pela Emissora a côda um do6 Debenturista, com ópia
para o Agente Flduciário, a 83, o Eanco Liquidante e o EscÍiturador CcomunlcaÉo de Ofetta de
Resgatê AntG€lpado'), que deveÉ descrever os termos e condiçôes da Oferta de Resgate
Antecipado, incluindoi (a) datê efetiva para o resgate objeto dô Oferta de Resgate Antectpado, que
coincidirá com o pagamento do Valor da Oferta de Resgate Antecipado (conforme definido abêixo),
e que devení, obrlgatoriamente, ser um Dia útil; (b) a menção à que o Valor da Oferta de Resgate
Anbecjpado sêrá calculado conforme Oáusula 4.4.2 abaixo; (c) o valor do prêmio de resgate
antecipado a ser ofereddg pela Emissora, côso exlsta, que não poderá ser negativo; (d) a forma e
o prôzo limite de manifestdção à Emissord. corn ópia ao Agente FiducÉrio, dos Debenturistas que
optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado, observado o prazo previsto na Cláusula 4.4.3
abaixo; e (e) as demals informades necessárias para a tomada de decisão pelos Debenturistas e
para a operacionalizaÉo da Oferta de Resgate Antecipado.

4.4,2. Por ocasião da Oferta de Resgate Antecipado, os Debenturistas farão Jus ao pagêmento: (a)
do o Valor Nominal Unltário acrescido: (i) da respecflva Remuneração de cada Cri€, calcutada pro
mb bnprib desd,e a primeira Dab de lntegratização ou a respectiva Data de pagarrento da
Remunerôção de cada série imediatamente anterior, @nforme o @so, até a determinada dab; e
(ii) dos Encargos Moratorios eventualmente devidos e não pagos até a determinadê dâta. se o caso

Csaldo Devedor da9 Dêbêntureg), bem como, se for o côso, (b) de um pémio de resgate a
exclusivo critério da Emlssora, que, caso exista, não poderá ser negaüvo ("Valor da OfeÊa de
Resgate Antecipado"),
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4.4.3. Após o envlo ou a publicação da ComunicaÉo de Ofertà de Resgate Antecipôdo, os
Debenturistôs que opbrem peh adesão à Oferta de Resg6te Antecipado terão o prazo de 10 (dez)
Dlas úteis para se manifGtarem formalmente peÉnte a Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário,

4.4.4. caso o resgate antecipado das Debêntures seja efetivado nos iermos prevlstos acjma, ele
deverá oconer em uma única data para todas as DetÉnfures dos DebenhJristas que aderirem à
Oferta de Resgate Antecipado, na data prevlsta no Comunicação de Ofertá de Resgate Antecipado.

4.4.5. A Emlssora deverá cgm antecedêncla mínima de 3 (três) Dhs úleis da data do resgate
ôntecipado, comunicar ao EÍrituÉdor, ao Banco Liquidante, à 83 e ao Agente Fúuciário a dab do
resgEte antecipado.

4.4.6. O pagamento dês DetÉntures a serem resgatadas antecipadamente, por meio da Oferta de
Resgate Antecipado, será realtzado pela Emissora (i) por meto dos prcedimentos adotados pela 83
para as Dehêntur6 custodtadas eleúonicamente na 83, ou (ii) mediante depostto em contas
corentes indicadôs pelos Debentudstas, a ser realizado pelo Escriturador, no caso das Debêntures
que não estejam custodiadas eletroni@mente conforme o item (i) acha.

4.5. Resoate Ântecioado Obrhabrio Total

4,5.1, Não obstante as demats hipótes€s de resgate das Debêntures previstas nesta Escriturd de
Emissão de Debêntures, a Emissorô deveá realizar o resgate antecipado obrigatorio da toblidade
das Debêntures CR€ágate Antedpado Obrlgaüório Tobt,): (i) nô ocoÍência de t/encimento
antecipado das Debêntures, obse^,ado o disposto na Oáusula 5.1 e seguintes abaixo; (ii) na
oconência da hipotese prevista na Cláusula 3.13.4 aclmô, s€m necesstdade de deliberáção dos
Debenturistas reunldos em AGD; e (iii) na hipótese prevista na Cláusula 3.13.4.4 acjma, sem
necessidade de deliberàção dos Debenturistas em ÂGD. Não ha,/erá o resgate pôrc1ãl das
DetÉntures.

4.5,2. A Emlssora deverá comunicrr a realização do Resgate Anteclpado Obrigatorto Totat, em
qualquer dos @sos mencionados na Cláusula 4.S.1 acima aos Debenturistas por melo de publicação
de ênúnciq no6 teríno6 da Oáusula 10 abab(o, ou, altemati\,amente, por coíespondênciê individual
a sêr envíada para cada Debenturista, com ópta para o Agente Fiduciárlo, com, no mínhq S (cinco)
DIas Úteis de antecedêncla da data esUpulada para o resgate antecipado, que deverá,
obrlgatoriamente, ser um Dia útil.

4.5.3. As comunlcações de que trab a Ctáusula 4.S.2 de\€.ão conter: (i) a data para o pagamento
do Resgate Antecipado Obrigau5rio que de\€rá, obrigatoriamente, ser um Dia útil; ( ) o valor do
Resgate Anteclpado Obrlgatórlo Total das Debêntures; e (iij) quaisquer outras lnformaÉes
necessárias à operôcionalização do Resgate Antecipado Obrigatório Totat.

4.5.4. O Resgate Antecipado Obrigatório Total, com relaÉo às Debêntures que estejam
cuíodiadas eletronicamente na B3f deverá ocorrer de ôcordo com os procedimentos da 83, e caso
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não esteiôm custodiadas eletronicamente na 83, será realizado em conformldade com os
procedimentos operacionais do EscrituGdoÍ

4,5.5. À Emlssora deverá, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Uteis da rGpectiva dab do
Resgate Antedpado Obrigatório Total, cDmunicar ao Escriturador, ao Agente de Ljqutdação e à 83 a
respectird data do Resgate Antecipado Obrtgatorio Total.

4.5.6. O pagamento das DeÉntures resgatadas poderá seÍ realtzado por meto de dação em
pagamento dos Crálilos Financeiros, fora do âmbito da 83.

4.5.7. Âinda, na hiÉtesê de não realização dos Crálitos FinanceiÍos, caso a Emissorô não reãlize
o R€sgate Antecipado ObrigEbno das Debêntures mediante o pagamento em Í)oeda conente
nadonal até a data devida, a Emissora deverá ob6en ôr o disposto na Cláusula 3.13.5 e seguinE
acima.

4,5.8. Em caso de Resgate Antecipado Obrigaúrio Total, as DetÉntures deverão ser canceladas.

4.5.9. Não será devtdo aos Debenturistas o pagamento de qualquer prêmio caso ocorra o Resgate
Ântecipado Obdgôtorto Total das Debêntures.

4,5,10. O Resgate Antecipàdo ObrigatóÍio Total úo podená @Íer enquanto existirem
Cráiito6 FinancEiros vinculados às DetÉntures, exceto no caso de resgate das Debêntures por meio
da dêÉo em pagamento do6 Géditos Financeiros aos Debenturtstas (ou a quem estes indicarem),
conforme prevlsto nesta Escritura de Emlssão de Debêntures,

5 VEÍ{CIMENTOAI{TECIPADO

5.1 Vencimênto Ântecioado Àitoínático

5.1.1 Obse^.ada a qáusula 5.2 abaixo, independentemenüe de avlso, interpelação ou noüficação
ertrajudicial, ou mesmo de AGD (conforme deÍinida abaixo), todas as obrigaFes cDnsiintes desta
Escritura de Emlssão de DeÉntures serão declaradas antecipadamente vencidas, peloque se exigirá
da Emissora o pagamento integral, com relação a todas as Debêntures, do Valor Nomhal Unitário
ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso? acrescido da Remuneração devtda, calculada
pru Ela Eqr@rh desde a Primeira Dah de InbgrôlizaÉo ou da última data de pagamento da
Remunerado até a dab do efetivo pagEmento, nas seguintes hipoteses C'Eventos de
Vendmento Anteclpado Automádco"):

(l) descumprlmento, pela Emissora e/ou pela BR Surgery e/ou pela Hospital Esporte e/ou suês
eventuais subsidiárlas integrôis, ou suas controladords, controladas ou coligadas Cpartes
Reladonada§'), de qualquer obrigaçâo pecuniária rêlaclonada às DeÉntures e aos Créditos
Financeiro6, respectiyàmente, não sônada no prazo de 5 (cinco) Dias úteis contado de seu
vencimento;

(iD pedido de recuperação iudiciô|, hdependente de deferimento pelo juízo compebnte, ou
submissão a qualquer credor ou classe de credores de pedido de negociaÉo de plano de
recupêràção extiajudicial, formulado pelã Emissorê e/ou pela BR Surgery e/ou pela Hospltâl Esporte
e/ou suas Partes Relacionadas, poÍ quaisquer de suas controladas, e/ou por quaisquer de seus
acionistas contrcladores, independenbemente de ter sido requertda homologaÉo iudiclal do rcfertdo
plano;
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(lll) pedido de insolvêncla civil dos Fiadores pessoas ítslcês desta Escritura, conforme aplicável;

(iv) extinção, lhuidação, dtssoluÉq insotvência, pedtdo de autofàtêncja, pl€dido de fal,ência não
elldido no prazo legEl ou deqetaÉo de falência da Emissorô e/ou da BR SuEery e/ou pelã Hospitat
EspoÊe e/ou suas Partes Relactonadas, por qualquerde suas controladas, e/ou de qualquer de s€us
aclonistas controladoÍes;

(v) reduÉo de capital social da Emissora, sem observâncjô do dtsposto no paégrafu 30 do
aÊigo 174 da Lei das Sociedades por Ade5;

(vi) participação da Emissora em outÍas operações flnanceiras, seja como parte ou como
garantidora, no mercado local ou internacional, o(ceto no caso de outras emissões de debêntures
da Emissora, as quais deverão ser previaÍnente apro\rddas pelo6 Debenturisbs;

(vii) a transÍerência ou qualquer forma de cessão ou promessit de cessão a lerceiro§, pela
Emlssorô das obrigades assumidas nesta Escritura de Emissão de Debêntures sem a prévia
anuência dos Debenturistôs;

(vlil) transÍormaÉo da forma societária da Emissora de sociedade ônônima para sociedade
Iimltada, nos termos do aftigo 220 a 222, da Lei das Sociedades por Ações;

(ix) aplicação dos recursos oriundos das Oebêntures em destinação diversa dô descríb na
Oáusulô 3.5 desta Escriturê de Emissão de DetÊntures;

(x) s€ êsta Escriturô de Emissão de DeÉntures, o Contrato de Garantia e/ou o Contrdto de
Endosso (conforme definido abaixo) ou qualquer de suas disposições, forem declarados inválidos,
nulos ou ino(equíveit por decisão judicial transitada em julgadq observado que, para se
caracêrizar o \€ncimento anteclpado aqui previsto, em relação às Debêntur€s, a im,alidade,
nulidade ou inexequibilidade deverá se referir a disposiÉ€s releyantes, em particular as que digam
respeito (a) à existência, valldade e eficácla das Debêntures, seu vato., seu prazo de vencimento,
sua remuneEção e qualquer rlator devido à Debenturista, (b) às disposições desb Oáusula 5;

(xl) contratação de empréstmos, mútuos ou financiamentos pela e paaa Emissorá sem a prévia
aprovação dos Debenturistas;

(xii) descumprimento, pela Hospital Esporte, de qualquer obrigação prevista no "@ntrato de
ProÍnessa de EMosso Sem Coobrigação" das CCB, celebrado entre a Emissora e o Agente
Bancarizador, com a interveniêncta e ênuência dô Hospital Esporte Ccontrôb de Endoaro"); e

(xiii) recebimento de pagamentos em @ntas de fltularidade da Hospltal Esporte ou do Agente
Bancarizador, na qualidade de endossante das CCB, sem o devido repasse à Emissora no prazo
estipulado no Contraio de Endo§so.

5.2 Vencimento Antecipado Não AutomáUco

5,2.1 Tão logo tome ciência de qualquer um dos eventos descritos abaixo, não sanados no prazo ^de 15 (quinze) dlas corÍidos, pera Emissora ou por terceiro§, 06 Debenturistas pode.ão. se assim aA
decidido em AGD (conforme abaixo definido), declardr o vencimento antecipado das DetÉntures e llti
de todas às obrlgaÉes constantes desta Es€ritura de Emlssão de Debêntures, e exlgir da Emissora V
o pagamento integral, com relação ô todas as Debêntures, do Valor Nomhal Unitárto ou sàldo do , ; ,r/,Fê

t
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Valor Nominal Unitário, cDnúorme o @so, acrescido da Remunerdéo d(llida, calc.rlada pro Eb
Enporls, desde a ptifieira Dab de Integralização ou da última data de pagamento da RemuneraÉo
até a dôtá do eÍeuvo pagamento dôs DeÉntures declaradas vencidas, nôs htpótes€s dessitas
abàúo, desde que não sanado pela Emtssora no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis dô comunicação do
referido vencimento: (a) peto Agente Fiduciário aos Debenturistas, ou (b) por qualquer dos
Debenturistas à Emissora, dos dois o que ocorrer p.imeiro, sendo que esse prazo não se aplica às
obrigad€6 para as quais tenha sido estipulado pt?zo espêcífico ("Evêntos de V€ndtnento
Anteclpado ão AutomáUco" e, em cDnjunto com os Eventos de Vencimenio Antecipado
Automátlco, "Eventos dê Vencimento Anteclpadol:

(i) descumprimento, pela EmissoG, de qualquer obrigação não pecunÉria relacjonadb às
DetÉntures estabelecida nesta Escrtturd de Emissão de Debêntures;

(ii) revelarcm-se incorretat inconslstentes, lncompletas ou iínprecisas, em qualquer aspecto
rele\ânie, quaisquer das declara6es ou garantias prestadas pela pelas respectiyôs partes, conforme
o caso, nesta Escrltura de Emissão de Debêntures, no Contrato de Garantia e/ou no Contrôto de
Endosgo;

(iii) disfibuição de divideMos, pagamento de iuro6 sobre o clpital póprio ou a realização de
quaisquer outros pagamentos a seus aclonlstas, caso a Emissora e/ou a BR Surgery e/ou a Hospital
Esporte e/ou suas Partes Relacionadas esteJam em mo.a com qualquer de suas obrigôções
pecunlárias esbbelecidas nesb Escriturit de Emlssão de OebêntuÍes e no Contrato de Endo6so,
respecuvamente, observados os prazos de cura aplléveis, ressah/ado, entretanio, o pagamento do
dMdendo mínimo obrigatorio previsto no artjgo 202 da Lei das Sociedades por Ações;

(iv) incorporação (de sociedades e/ou de ações) da Emissord e/ou da BR Surgery e/ou da
Hospital Espofte por quaisquer ter@iros com a consequente arteração de controre da Emissora e/ou
da BR Surgery e/ou da Hospital Esporte, salvo se transêrido para sctedades que façam parte do
mesmo grupo econômico; e/ou (b) fusão ou cisão da Emissora e/ou da BR Surgery e/ou da Hospital
Esporte com ô consequente alteração de controle da Emissora e/ou da BR Surgery e/ou da Hospital
EspoÍte, sem a pévia apro!'ôio dos Debenturistas, reunidos em AGD (conforme definida ôbaixo)
especialmente convocadô com essê flm, exceto se a operdção atender aos requisitos do arUgo 231
dô Lei das Sociedades por AÉes, salvo se transferido parô sociedades do mesmo grupo econômi@;

(v) em caso de alienação, direb ou iMireb, do conuole acionário sobre a Emtssora e/ou da BR
surgery e/ou da trospitar Esporte, br como definido nos artigos 116 e 2s4-A, da Ler das sociedades
po. Ações, salvo se kansfertdo para soctedades do mesmo grupo econômico;

(ü) não cDnstituiçâo da Garônbã, por meio da celebrôção do Conb-dto de Garantia e não : "realização do6 regtsbos necessários no Cartório de Registro de Títulos e Documentos competente , ///
nos termos da Cláusula 3.7.11 acima;

(xiv) não atendimento do Indicador de performance Mínimo em uma Data de ApuraÉo; ,A,(vii) não cumprimento de qualquer decisão judlciat final e lrrecorívet ou arbltrat definiüva. d" /1)l
naturera condenatoda, contra a Emissora €y'ou um ou mais Fíadores e/ou a BR Surgery e/ou a \,f
Hospital Esporte e/ou de suàs partes Relacionadas, em vator unitário ou agregaOo nã âmUito aa ,11

refrerida decisão seia superior a Rg2OO,OOO,OO (duzentos mil reais), corrtgidos anualmente, a partir / ; //"tê
2\-4
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da Dab de Emissão, pelo IpCÁ, ou seu equivalente em outras moda, no prazo esupuhdo na
respecti\rd decisão;

(viii) anesto, sequestro ou penhora de bens da Emissora e/ou um ou mais Fradores e/ou da BR
Surgery e/ou e/ou da Hospital Esporte de suas partes Relêcionadas, cujo \alo[ individual ou
agregado do rcferido a!0, seja igual ou supertor a Rg5OO.OOO,OO (quinhentos mil reais) ou o
equi\ôlente em outras moeês, vãloÍ a ser rearusbdo anualmente pela variação acumulada do IPCA
desde a Data de Emlssão das Debêntures, exceto se, no prôzo de até t5 (quinze) Dbs úteE
conbdos da dab do respectivo aÍreslo, sequestro ou penhora, tiver sido comprovado que o anesto,
sequestro ou a penhora foi contestado ou substjtuído por outra gaGntia;

(ix) proteslo de títutos cont a a Emtssora e/ou @ntra ô BR Surgery e/ou a Hospitôl Esporte e/ou
de suas Partes Relacionadas, curo valor não pago, tndtvidual ou agregado do referido protêsto,
ult"passe R9500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigtdos anualmente, a paftk da Data de Emtssão,
pelo IPCÂ, ou seu equivalente em outras moedas, salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro
ou má-íé de tercetros, desde que ralidãmente @mprovôdo aos Debenturistas pela Emassora e/ou
pela BR surgery respecti\ramente, ou se for cancerado, ou ainda se for \raridamente contesbdo em
iuízo, em qualquer hiÉtese, no prazo máxirno de lO (dez) Dias úteis contados aa Oata Oo respectivo
protesto;

(x) não renovação, cancelamenlo, revogação ou suspensão das aúorizades e licenças,
incluslve as ômbientals, relevanües para o regular exercício das ôWilades d6envolvidas pela
Emissora e/ou pela BR Su.gery e/ou f,ela Hospital Esporte e/ou por suas partes Relacjonadas, que
impactem na capêcidade dê Emissora e/ou da Hospttil Esporte em arcar com as obrigaçoes da
Emissão e rclativas à cessão do6 Crâltos Financeiros, respectivamente, e\ceto se, dentro do pnzo
de 10 (dez) Dlas theis a conbr da data de tàl não renovaÉo, -nc"tum"ná, r"uogução o,tr:Tnrã: u Emissoiô e/ou a BR Surgery qrmprovem a existência de provimento jurisdicional
auiorlzando a regular continuldade dàs atividad6 da Emissora até à renovação oú obtenção da
referida licença ou autorização;

(xi) alteração do objeto soctat da Emissora qou da BR Surgery e/ou da HospÍtal Esporte, exceçãofeita à tndusâo. no obreto soctal da Emissora, de outras atividade., d6de q* ;" ;;;huer Íormarelacionadôs, sim ares ou complementares a: (l) a ôqutsição e securttjzaçâo de CÍáJhosFinanceiros; (ir) a emissão e corocação prrvada ou junto ao mercado financerro e de capitais, dequalque. título de crálito ou yôlor mobiltário compatível com suas atividades, resperúJos os tramites
da legislação apriár€r; (i[) a rearização de negóçios e a prestação a" ,",,iio, Àá.ion"oo, a,
operaçôes de securitizaÉo de creditoG supracibdas; e (iv) a reatiz;Éo de operages ie ,feageem
mercados de derivativos vlsândo à cobeatura de riscos na sua carteirá Oe céditos;
(xii) ej<propdação, nactonalizaçãq desôpropnãéo ou qualquer aquisíção compulsória, por
qualquer autoridad€ go\€rnamental, da bblidade ou de fEÊe suffinciuf O* 

"tir*, 
propri"o"Oo

ou das ações do capitat soctat da Emissora e/ou da BR Surgery dou a Hoapftal espoiá
(xiii) 

. violação pela Emissora e/ou pela BR Su.gery e/ou pela Hospibl Espode, conforme
reconhecido em dectsão judicial trônsitada em iulgadq de qualquer disposlti,ro aá qualquer ei ouregulamento apltcével contra prática de atos de conupção ou atos lesivos à admintàção pública,

,/
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inclulndo, sem limitaÉo, a Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada, e a Let
no 12.846, de 10 de agosto de 2013, conforme alteradê;

(xiv) não homologaqão do processo de divórcio em cuíso entre o Sr. Roberto Ferreira de canIalho
Dias CRoberto CâÍvalho') e a sua esposô Valéria Maluli de carvalho dias dentÍo do prazo de 45
(quarenta e cinco) dlas contados da data de assinatura da presente Escrttura de Emissão

CProcêrso de Divórçio");

(xv) não realiza§ão da paftilha de bens, dentso do proc€sso de Divórcio, de ô@rdo @ín 06 teímos
informados pelo Sr. Roberto carvalho aos Debenturistas; e

(xvi) não inclusão do Sr. Roberto Carvalho como fiador na presente Escritura de Emissão, dentro
do prazo de 10 (dez) dias contados da homologação do Processo de Divórciq ôtravê de aditaÍnento
à presente Escritura de Emissão, sem a necessidade de àprovôção em Assembleia Geral de
Debenturistas.

5.2,2 Ocorrendo qualquer dos Eventos de Venctmenlo Antecipado Automátjco (ob§ervados os
resp€ctivos prazos de cura, §e hower) previstos na Cláusula 5,2.1 acima, as obriga@ decorrentes
das Dehêntures tomar-se.ão automaticamente vencilas, independentemente de avtso ou
notlflcação, judicial ou extraiudiclal, pelo Agente Flduciárto,

5.2.3 Ocorrendo qualquer dos Eventos de Vencimento Anteclpado Não Automático (obs€rvados os
resp€divos prdzos de curô, s€ houver) previstos na Cliáusula 5.2.1 acima, o Ag€nte Fíduciário deverá
@nvo@r, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que tomar @nhectmento de sua

oconência, AGD (confonne definida abaixo), a se reallzar no prazo mínimo previsto eín hi, para

dellberar sobre a eventual não decretação de venctmentro antecipado das obrigad€s decorrentes
dãs Debêntures.

5.2.4 Na ÂGD (confurme definida abaixo) de que tratâ a Cláusula 5.2.3 acima, 06 oebenturistas
representando, no mínimo, 60 (sessenta por cento) das DetÉntures em Circulação poderão dectdlr
por não declarar o vencimento antecipado das obrigações decoÍentes das Debêntures,

5,2.5 Na hiÉtese: (i) da não lnstalaÉo, em pdmeira e em segunda @nvcaÉo, das referidas
AGD ou, ainda que lnstalada, não for obtido quórum em segunda convocação; ou (il) de não ser
aprorado o êGrcício da faculdade prevista na qáusula 5,2.4 acjma, o Agente Fiduciário deveÉ,
imedlatamente, declarar o vencimento antecjpado de todas as obrigações decorrentes das
Debêntures.

5.2.6 Na ocorÉncia do vencimento anteclpado das Oebêntures, a Emissorô obriga-se a pagar a

totalidade das Debêntures, medlante o pagamento do Valor Nominal Unltário, ou saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneráção, calculada pro rab Emporis dede
a Primelra Data de Integrdlização (lnduslve) ou da Data de Pagamento da Remuheração

imediatamente anteriot até a data de seu efetlvo pagamento, e de quaisquer outros valores

eventualmente êvidos peh Emissora no6 termoE desta Escritura de Emissão de DetÉntures,
observados os pro@dimentos estabêlecidos nas Cláusulas 5.2.7 e 5.2.8 abaixo.

5.2,7 O pagamento de tais Debêntures será realizado observando-se os pro@dimentos do
Escrifurador independenteÍnente da data de ocorÉncia do vencimento antecipôdo.

{
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5.2,a A 83 deverá ser comunicada, por melo de conespondência do Agente Flduciárlo, com ópla
ao Agente de LtquilaÉo, Escriturador e à Emissora, da ocorêncta do wnctmento antecipado,
lmediatamente aÉs a declaração do vencimento antecipado das Debêntures.

5.2.9 Na ocoíência do vencimento antecipado dês obrigôções decoírentes das DeÉntures, os
aecursos recebidos em pagam€nto dôs obrigações decorrentes das Debêntures, incluslve em
decDréncia da excussâo ou execução da Garanfla, na medida em que forem sendo re@bidos,
deverão ser imediabmente aplicados na quttação do gldo Devedor das Deb,ênture6. Caso os
recursos recebidos em pagamento das obrlgações decorrentes das Debêntures, lnclusive em
decorÉnch da excussão ou execução das Garantias, não sejam sufictentes para quatar
simultan@mente todas as obrigaF€s decorrentes dôs Debênfur6, à Emissora permaneceni
responsável pelo Saldo Devedor das Debêntures, sem prejuízo dos acréscimos de Remuneração,
Encargos Moratórios e outros encargoG incidentes sobre o Saldo De\€dor das Debêntures enquanto
não for quitado, sendo considerada dívidâ lhulda e certr, passível de cob.ança extrajudiclãl ou por
meio de processo de execuio judtcial.

6 ASSETi{BlftA GERAL DE DEBEÍ{TURISTAS

9.1 Os Debenturistas poderãq a qualquer tempo, rcuniÍ_se em Ass€mbleia Geral de
oebenturistas c'aGD'), de acordo com o disposto no arugo 7r da Ler das sociedades por Ações, a
fim de deriberarem sobre: (i) materia de interesse da comunhão dos Debenturrstas de ambas as
séries; o_u (rr) reunrr-se em assembreras gerais separadas por serre, a frm de deriberar sobre materiasque impliquem na alteração das caracteristcôs específicas das Debêntures das respectivas series,
além de outras mâtérias de inte.esse especírico ê cada série,

6,2 As AGDS poderão ser convocadas pelo Agente FjducÍário, pela Emissora, por Debenturistas
que rep.e§entem, no mínimo, 10% (dez) por cento das OeÉntures em Circulação, ou peta CVM.

6.3 Ademais, o Agente Fiduciário se compromete a convocar a AGD no caso da ocorrência dequaisquer um dos Eventros de Vencimento Antecipado previstos nesta Escriturd de Emissão deDetÉntures, conforme dlsposto na cláusula 5.2,3 acima.

6.4 A convocação da AGO se dará medhnte anúncio publicado. pelo menos 3 (trà) vezes, nosórgãos de imprensa nos quais a Emissora previu efetuar suas publicaÉes no r", otu* ro.lut,
respeitadas ouo-as regrôs relaclonadas à publicação de anúncio de convocaio Ae isserUteius g".is
:ir,.-.b"r 9" Lei das Sociedades por AÉes, da regutamentafo apti«í-vet e a; escritura Oe
Emissão de Debêntures.

6.5- Aprica-se à AGD, no que coube[ arém do disposto na presênte Escritura de Emissão deDetÉntures, o disposto nã Lei das Sociedâd6 por açôes sobre ecD oe 
"aronirtu-r,li.lrri*, ...Iimitação, os prazos de antecedência de convocação das Assembleias o""ir,-qr"o *ra, ,,(quinze) dias para a primeira convocaÉo e I (olto) dlas para a segundu conro""rà-'

6.6 A AGD se instalará, nos te.rnos do paé96fo 30 do artigo 71 da Lei das Soctedades por
Ações, em prlmeka convocôção, com a presençô de btulares de Debênfures que representemmetade, no mínimq das debênhrres em circulôção e, em segunda aon*auç;i, à, qr"tqr",
númerc.

7- éi
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A presença dos representantes legais da Emissorô é obrigatória.
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6.8 A presldênch da AGD caberá ao ütular de DetÉntures eletto na p.opria AGD, por Ínaio.ia de
votos dos presentes, ou pelo representante da Emissora,

6.9 Nas deliberações da AGD, a cada Debênture caberá um voto. As deliberades serão tomadas
por Debenturlstas que representem 60% (sessenta por cento) das DetÉntures em CirculaÉo
(conforme abaixo definido), €a em primeira ou em segunda convocação.

6.9,r. Nas hiúeses de deliberação a respeito das seguint6 maté.ias: (i) alteração de prdzos para
cumprimenbo das obrrgades pecuniárias ou não pecuniárias da Emissora estâberecidas na presente
Escriturô de Emissão de DetÉntures; (ll) alteraéo das cardcteísticas das DeÉntures, tats como
válores de Remune.ação, quórum de convocaÉo e aprovação em AGD e Eventos de venc.imento
Ântecipado; (Il) reafização do R6gate Antecipado FaculEüvo Tobl das Debêntures; ou (ry)
apro\aéo de novos custos para a Emissora além dos cus!05 ordhários e/ou superiores à Taxa de
ReestnÍuração, o quórum de aprovôção, em primeira ou em segunda convocação, será de goyo
(oltenta por cento) das Debêntu.es em Circulação.

6.10 hdependentemente das formaltdades prevtstas na Lei das Sociedades por Açoes e nesta
Escritura de Emissão de DebêntureÉ, serão considecdas regulares as delibeGções tomadas pelos
Debenturlstas em AGD a que compôrecerem os titulares de todas as Debênture;.

6.11 Pard efeito da constituição do quóÍum de instalação e/ou deliberdção a que se refere esta
Escritura de Emlssão de Debêntures, serão considerôdas .Dêbêntures 

em Clrculação" todas as
Debêntures subscribs e integralizadas, e ainda não resgatadas, em circutação no merodo, exctuídas
as Debêntures que sejam de pÍopdedad€ do6 controladores da e.irro. o, au quJqr", A" ,*,
controladas ou coligadas, conforme apliével, bem como dos respectivos diretores ou conserhei.os
e r6pêctivos oônjuges, e parentes até seguMo grôu. para efeitos de quórum oe Ài&rago não
serão computados, ajnda, os votos em branco.

7 OBRIGAçóES ADICIONAIS DA E}IISSORÁ

7.1 A Emissora adicionalmente se obriga a:

(i) proceder à adequada publtcjdade dos dados econômico_financeiros, nos termos e)(gjdospela Lei das sociedades por Ações, promovendo a pub[cação das suas d".ãnrt 
"Ã, Rnun."ir"r,

nos termos exigidos pela legislação e Íegulação ern vtgor;

(iD manter os documenbs mencionados na alínea (i) aclma em sua Égina na .€de mundial decomputadores, por um prazo de 3 (tÉs) anos;

(iii) manter a sua contabjlidade atualizada e efetuar os Íesp€ctivos regisbos de acordo com osprincípios contábeis ge.atmente aceitos no Brôs , com a r-ei aas socieoies fr ofr 
" - 

u,regGs da CVM;

(iv) não realizar operaçôes fora de sêu obJeto social, otrservadas as disposiÉes 6tatutárias,
legals e r€ulamentares em vlgor;

(v) nouficar em ate S (cinco) Dias tieis os Oebenturistas sobre quatquer ato ou fato que possà
causrãr interrut{ão ou suspensão total das atividades da Emissora;

í
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(vi) cumprir, em todos os aspectos, todas as leis, regrãs, regulômentos e ordens aplicávets em
quahuerjuridi(Éo na qual realize negócloE ou possua ativos, exce,to por descumprimenlos que não
venham a afetar adversamente sua condição econômlca e financelra, seus resultados operaclonais,
suas ativkiades, sua capac lade em honrôr tempêsti\.amente as obnigações pecunÉrias ou não
relatlyas às Debêntures, decorrentes desta Escritura de Emissão de DetÉntures e/ou a quatquer
ouEa díúídô que, se vencklô e não paga, possô acârretar o vencimento antecipado das DetÉntur€s;

(vii) manter válldas e regulares as licença, concessõ€s ou aprovEÉes necessáÍia, inclusi\€
ambienbis, ao seu regular funcionamento, exceto no que se referir a licenças, concessôes ou
aprovades cuja perda, revogaÉo ou cancelamento não venham a afetar adver§amente sua
condlção €conômica e financeira, ou parô sua @paoidade em honrér tempestl.ramente as obrigaFes
pecuniárias ou não relaflvas às DetÉntures, decorrentes desta Essitura de Emtssão de Debêntures
e/ou a quahuer outra dívida que, se vencida e não paga, possa acarreta. o vencimento antecipado
das Debêntures;

(viii) aplicar os recursos obtidos por meio da presente Emissão estritamente conúorme descrito
nesta Escritura de Eoíssão de Debêntures;

(ix) proceder à adequada pubricidade dos dados e@nômico-financeiros, resurtantes de atos de
sua ge'6q pro.noveMo a pubricação das demonstrôçõ€s finônceirôs previstas no aÉi90 176 da Lei
das Sociedades por Ações e, pelo menos 1 (uma) vez ao ano, em jornais de grande circulação, dos
Seguintes documentos, que devem ser complementado6 @m notas explicatirras e outros quadros
analfticos ou demonstrdções contábeis necessárias para o esclarecimento da situação patrimonial e
do6 resultados do exerúio da Emissora:

(a) batançopatrimontal;

(b) demonstrdção das mutações do patrimônio lhuido;

(c) demonstrdção do resultado do exercíclo;

(d) demonstração de Íluxo de caixa;

(e) relatório dos audilores independentes; e

(f) demais documentos que venham a ser o(igidos pela legislação peninente à
materia,

(x) Íornecer êo Agente Flduciário:

(a) em 3 (três) meses contados da dab de termino de cada exercí.io social, óph das
demonstÍaFes financeiras consolldôdas da Emlssora auditadas por audlto. indepeMente
registrado na CVM CAudlto. Independente,), relativàs ao respecb.vo exercício social,
preparadas de acordo com a Let das S€Eiedades por AÉes e com as regras emibidas pela
cvM C'Demonsbasõês Flnançelras consolldadas Audttadas da E;bsora,J;
(b) encamrnhar âcompanhôdas das Demonstràdes Financeiras consoridadôs Audrbdas
da Emissora, no prazoestjpulado no inctso (a) actma, dectaração firmada poiLÉr"n*n,",
legals dã EmissoG, na tuma de seu estatuto social, atestando: (i) que permanércem vátidas
as disposições contidas nesta Escritura de Emissão de Oebêntures e no Contrato de
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Garantla; (ii) a não ocorrêncla de qualquer Evento de Vencimento Antecipado e a

inexistêncla de descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta Escritura de Emissão

de Oebêntures ê no Conb-ato de Garônúa; (iii) que seus bens forôm ínantidos devldamente
asseguGdos; e (iv) que não forôm pcücado6 atos em desa@rdo com seu estatuto social;

(c) no prazo de até 5 (cinco) Dlas this contados da datà em que forem reallzados, salvo

se outro prazo estiver previsto nesta Escrítura de Emissâo de Deb,êntures. os avisos ol,
comunicôdos encaminhados aos Debenturistas;

(d) no pGzo de até 10 (dez) Dias Úbis contados da data em que os resp€ctivos atos

societários forem publicados, ópia de qualqueí ata de assembleiô gerêl de acionistas, de

reunião do conselho de admhlstrôçâo, de reunião da diÍetoria e de reunião do conselho

fiscal da Emissora (neste últlmo casq se inshlado) que deva ser divulgada nos termos da

Lei das Sociedades por Ações e que contenha ôssunto relaclonado com a Emissão, com as

DeÉntures e/ou com os Debenturlstas;

(e) no prazo de até 5 (cinco) Dias Úbis contados da data em que toÍnar conheclmento,

informa6es a respeito da ocoríência: (i) de qualquer inadimplemento, pela Emlssora de

qualqueí obrigaçáo prevista nesta Escritura de Emissão de Debêntures e no Contrdto de

Garantia, conforme aplicável; e/ou (ii) de qualquer Evento de Vencimento Anlecipado. O

descumprimento desta obrigação pelô Emissord não impedirá o Agente Fiduciário ê/ou os

Debenturlstas de, ô seu critérlo, exercer seus poderes e faculdades previstos nesta Escritura

de Emlssão de Debêntures e no Contrdto de Garantla;

(0 no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis concdos da data de recebimento, ópia de

qualquer correspondênciô ou nouficação, judicial ou extcjudicial, recebida pela Emissord

reladonada a qualquer evento que cause ou possa causar: (i) inadimplemento, pela

Emissorô de qualquer obrigação prevista nesta Escritura de Emissão de Debêntures e no

Contrdto de Garantia, confoíme apllcável; e/ou (ii) um Evento de vencimento Antecipado;

(S) no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da oconência, hformades a

respeito da ocorrência de qualquer evento ou situaÉo que cause ou \€nha a aêhr
adversamente a cDndição econômica e financeird da Emissora;

(h) no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis conbdos da data de recebiÍnento da respediva

solicitação, informaÉes e/ou documentos que venham a ser solicitados pelo Agente

Fiduciário;

(i) em até 30 (trinta) dias antes do encerramenio do prazo para disponlblllzação na

CVM, o organogGma, todos os dados financeiros e atos societários necessários à realização

do relatório anual, conforme Instrução da cvl4 no 583, de 20 de dezembro de 2016,

conforme em vigor Clnstução C\ra{ 583'), que venham a ser solicitados pelo Âgente

FiduciáÍio, os quais deverão ser devidamente en@minhados pela Emissoró. O referido

organogaôma do grupo societrário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores,

controladas, controle comum, collgadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento

de cada exercício social, conforme apllcável; e
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0) 1 (uma) via origtnal do Contrato de Garantia, e seus eventuais aditamentos,
registrados no competente Caftórios de RTD, no prazo de até 5 (cinco) Dbs úteis contados
da data do efetivo registro, comprometêndo-se envidar maiores esforços para obtenção do
referido registo;

(xi) manter, pelo prdzo mínimo de 5 (cinco) anos, ou por pÉzo superior por determinação
expressa da CVM, em caso de processo adminisuauvo, bodos os documentos e lnformêdes exlgldos
pela Insuuçáo CVM 476;

(xii) sêm prejuízo das êmais obrigEÉes previstas acima ou de outs-ôs obriga$es e(pressamente
previstas na regulamentaÉo em vigor e nesta Escritura de Emissão de DeÉntures e no Contralo
de Garantia, nos termos do artigo 17 da Instrução CVM 476:

(a) preparar demonstrades financelras de encerrdmento de o(ercíclo e, se Íor o caso,
demonstraÉes consolidadat em conbrmidade com a Lel das Sociedades por Ações e com
as regrds emltldas pela CVM;

(b) submeber as demonstrades financetrds a auditorta, por auditor reglsuado na CVM;

(c) divulgar, em sua páJtna na rcde mundiat de computadorG e em sistema
disponibillzado pela 83, até o dia antedor ao início das negociações. as demonstrôções
financeirôs acDmpanhadas de notas o(plicativas e do relatrorio dos auditores indep€ndentes,
relativas aos 3 (três) úlümos exercícios soclais en@rrados, ex@to quando o emissor não as
possua por não ter iniciado suas atividades previamente ao referido peíodo;

(d) divulgar em sua ÉÉJtna na rcde mundial de computadores e em sistema
disponibilizado pela 83, as demonstra6es financÊiras subsequenies, acompanhadas de
notas o(plicativas e relatório dos audltores lndependentes, dentro de 3 (tÉs) meses
contados do encerramento do erercício social;

(e) fomecer as informades solicitadas pela CVM; e

(D divulgar, em sua piígina na rede mundial de computadores e em sistema
disponibilizado pela 83, o relatório anual e demais comunlcações envladas pelo Agente
Fiduciário na mesna data do seu recebimento, obsen ado. ainda, o disposto na alínea (d)
acimô.

8 DEC1ÁRAçóES DA EMISSORÂ

8.1 A Emissora dechra ao6 Oebenturistas que:

(i) estí devtidarnente autorizada a celebrar esb Escritura de Emissão de DetÉntures e a cumprir
com todãs as obrigações previstas, tendo sido sausfeitos lodos os requjsitos legais e estatúá.ios
necessários para tanto;

(i0 a celebrdçâo desta Escritura de Emissão de Debêntures e o cumprimento das obrigações
aqui previsbs não lnfringern qualquer obrigEção anteriormente assumlda pela Emtssorâ;

(iiD é uma sociedade devidamente organizadà, constituída e existente sob a forma de sociedade
por a6es de acordo com as leis braslleiras, bem como estiá devidamente autorizada a desempenhar
a atividade descrita em seu objeto sociat;
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(iv) as p€ssoãs que a repr€senbm na assinatura desb Esqitura de Emissão de Debêntures têm
poderG basbntes para tanto;

(v) os termos desb Esc.iturô de Emissão de Debêntures não contrôriam qualquer ordeÍh,
decisão ou sentençã administrdtiya ou judicial que aête a Emlssora, suas controlôdôs ou @ligadês,
diretas ou indlretas, ou qualsquer de seus bens e proprledades, conforme descritos em seu
Formulário de Reêrência;

(vD esta Escrltura de Emissão de Oebêntures constitui uma obrigação legal, válida e vtnculante
da Emlssora, exequível de acordo com os seus termos e condlções;

(vii) ô celebrdÉo da Es.ritura de Emissão de Oebêntures e a colocâção das Debêntures não
infringe qualquer disposição legal, contrôto ou hstrumenlo do qual a Emissora, suas controtadas
e/ou coligadas sejam partes ou no qual seus bens e propriedades esêjam vinculados, nem resultará
em: (a) vencimento antecipado de quatquer obrigação esbbelecidô em qualqueí dess€s contratoG
ou instrumentos; (b) siação de qualquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emissora, suas
controladas e/ou coligadas, exceto sobre os bens oferecidos em garantia; ou (c) rescisão de
qualquer dess6 contrab6 ou instsumentos;

(viii) nenhum registro, consenhmenlo, ôutortzação, aprovação, licença, ordem ou qualtflcôção
perante qualquer autoridade govemamental ou órgão regulatorio, é exigido para o cumprimento de
suas obrigações nos lermos desb Escritura de Emtssão de Oebêntures e das Debêntures, ou pôra
a realização da Emrssãq exceto o arqurvamento desta Escritura de Emissão de DeÉntures e da ata
da AGE perante a IUCESP;

(ix) a Emissorê, suas conboladôs e coligadas estão cumprindo as leis, regulamentos, normas
administrati\ras e delerminações dos órgãos gove.namentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à
corduÉo de seus neEtios;

(x) não há qualquer ação iudicial, procedimento administrativo ou arbitral, lnquérito ou outro
bpo de investigação go\€mamenbl, que seja de conheciÍnento da Emissora;

(xi) a Emissora está em cumprimento das reis e reguramentos ambientais a era apricáveis;

(xii) a Emissord, observô a legislação em vigor, em especial a legislação trabalhista, p.evidenciária
e ambiental, para que: (a) não utilizê, direta ou indrÍetamente, trabalho em condições anárogas às
de escrôvo ou t'ôbalho inhntil; (b) os trabalhadores da Emissora esteJam devidamente registrados
nos termos da legislaÉo em vigor; (c) cumpra as obrigaées deconentes dos respectivos contrêtos
de trôbalho e da legislação trabathista e previdenctária em vtgor; (d) cumpra a legtslação apltcável
à proteção do melg ambhnte, bem como à saúde e segunnça públicas; (e) debenna bdas as
permissões, licenças, autorizades e apro'.dÉes necessiáriôs para o erercÍcio de suas atividôdes, em
conformidade com a legislação ambienbl aplioável; e (f) tenha todos os registros nec6sários, em
conformldade com a legislação civil e ambiental apliével; e
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(xiii) não omltiu nenhum Íato, de qualquer natureza, que seja de seu @nhecjmento e que po§sê
resultar em alteração substancial na situação econômtco-financeira ou Jurídica da Emissoh em
prêjuÍzo dos Debenturistas,

8.2. c.aso quaisquer das declaraÉes aqul prestadas tornem-se total ou parcialmente in\ierídtcas,
incomphtas ou incorretas, ô Emissorô se @iílpÍomete a notiflcar o Agenüe Fiduciário em até 5
(cinco) Dias Úteis da data de sua ocorÉncia.

9 AGEÍ{TE FIDUCúRIO

9.1 Norneação. A Emtgsora nomeia e constitui o Agente Fiduciário, qualificado no preâmbulo
desti Escritura de Emissão de Debêntures, que, neste alo e peta melhor forma de di.eito, aceita a
nomeàção para. nos termo6 da lel e de§ta Escrihrra de Emissão de DetÉnfures, representar ê
comunhão dos Debenturtstas, observado o dtsposto na Instrução CVM 583.

9.2 Declarâcões. O Agente Ftduciário declara que, neste ato, sob as penas dã let:

(i) é instituição financeird devldamente organizada, consHtuída e existente sob a brma de
sociedaê por ações, de acordo com as leis brasileiras;

(iD está devldamente autorizado e obte\,/e todas as autorizaFes, inclusive, conÍorme aplicável,
legais, societárlas, regulatorias e de terceiros, necessárias à celebração desta Escritura de Emissão
de Debêntures, do Contrato de CiaBntia e ao cumprimento de todas as obrÍgaÉes aqui previstas,
tendo sido plenamente sâtisÍeito. todos os requisitos legais, societários, regulatórios e de terceiro.
necessários para tanto;

(iiD o(s) represenbnie(s) legal(is) do Agente Fiduciário que assina(m) esta Escritura de Emissão
de DeÉntures e o Contraio de Gardntia tem, conforme o caso, poderes societários e/ou delegados
para assumir, em nome do Agente Fiductário, as obrigações aqui e ali prevlsbs e, s€ndo
mandatário(s), tem os poderes regitimarnente outorgado§, estando o respectivo mãndato em preno
vigor;

(iv) verificou a veracidade das informações contidãs nesb Esc.iturô de Emissão de Mntures
e no Contrato de Garôntã, tendo diligenciado pard que fossem sanadas as omissões, falhas, ou
defeltos de que tenha tido conhecimento;

(v) a celebrôção, os te.mo6 e cDndi6€§ d6ta EscÍihrc de Emtssão de Debêntures, do Conb,ato
de Garantja e o cumprimento das obrigaçõ€s aqui e ali previstas: (a) não infringem o estatuto social
do Agente Fiduciário; (b) não infrlngem qualquer contrato ou insuumen6 do quat o Agente
FiducÉrio seia paíte e/ou pelo quôl quahuer de seus ativos esteja sujetto; (c) não infringem
qualquer disposição legal ou regulamentar a que o Agente Fiduciário e/ou qualquer de seus ativos
esteJa sujeíto; e (d) não lnfringem qualquer ordem, dectsâo ou senteng administratiyô, iudicial ou
arbitral que afete o Agente FtducÉrio e/ou qualquer de seus ativos;

(ril não te. qualquer hpedimento legal, para exercer a função que lhe é conferlda, conforme
aÊigo 66, paÉgrab 30. da Lei das Sociedades por AÉes, e o artigo 50 da Instrüção CVM 583 para
exercer a fun6o que lhe é conferida;
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(vii) aceitâ a tunÉo que lhe é conferida, assumindo integrôlmente os deveres e atsibuiÉes
previstos na leglslôção especíRca, nesta Escriturô de Emissão de Debêntures e no Contrato de
Garantia;

(viii) cDnhece e aceib integrôlmenbe a presente Escriturô de Emissâo de DetÉntures, o contrato
de Garanua, bem como todas as suas respectivas Cláusulas e condtções;

(lx) não tem nenhuma ligação com ê Emissora que o hpeça de exercer suas funçôes;

(x) esuá cienüe da circurar no 1.832, de 31 de outubro de 1990, do Banco centrardo Brasir, bem
como de toda a regulamentaçâo aplicável emanada do Bênco Central do BGs , da Or'M e de
enudades autorreguladoras;

(xl) está devidamente autorizado a celebrar esta Escritu. de Emrssâo de DeÉntures, o contrato
de Garantia e a cump.ir com suas obrjgações aqui e ati previstas, lendo gtdo sausfeÍtos tod6 os
requisitos legôis e esGtutá.ios necessários para tanto;

(xll) nâo se en@ntE em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artjgo 50
da Insbução CVM 583;

(xlii) está devldamenbe qualificado ã e(ercer as awllades de agente frducÉrio, nos termos da
reguhmenEção aplicável vigente;

(xiv) esh Bcrltura de Emtssão de Debêntures e o Contrato de Garanúa constituem uma obrigação
legal, válida, vincurativâ e eficaz do Agente Fiduciário, exequíver de acordo cDm os seus termos e
condições;

(xv) a celebrôção desta Escriturd de Emissão de Debêntures e do Contrato de Garantia e o
cumprimento de suas obrigações aqul e ali previstas não infringem qualquer obrigôÉo
anGnbrmente assumida pelo Agente Fiduciário;

(xvi) não tem conhecjmento da existêncta de qualquer ação judichl, proc€dimento administr-dtivo
ou arbihdl, inquérito ou outro tipo de investigaçâo govemamentalque venha a afetar adve.amente
sua condlção econômica e flnancerÍa ou suas obrigades nos termos destr Escritura de Emissão de
DeÉntures e do Contráb de Garôntia;

(xvíl) assegura e asseguErá batamento equitaflvo a todos os titulares de yàlores mobiliários,
respeirbdôs as garantias, as obrigaçEes e os direito§ específicos atribufrlos ao§ respectivos tituhrG
de valores mobiltáÍios de cada emlssão ou série descritas no inciso (xviit) abaixo; ;
(xvlii) na data de cerebraÉo da presente Escrftura de Emissão de Debêntures e com base no
oQanograma encaminhado pela Emissorô, o Agente Fiductário declara, para 06 fins do artigo 60 da
Instruçâo cvM 583, presta serviços de agente fiduciário e/ou de agente de notas nas emissõ€s de
rôlores mobilÉrios da Emissora, de sociedade coligada, controlada, controladora ou integcnte do
mesmo grupo econômico da Emrssora, lisbdas no anexo rr à pr6ente Escritura de Emissão de
Debêntures.

9.3 0 Agente Frduciárro exercerá suas funÉe§ a partir da data de assrnaturô desta Escritura de
Emissão de Debêntures ou de êventual aditamento relativo à sua súbstituido, devendo permanecer
no exercíclo de suas funções ate a Data de Vencimento ou, caso ain;a restem obrigãções da
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Emissora nos termos desta Escrlturd de Emtssão de Debêntures inadimplidas após a Data de
vencimento, até que todas as obrig6ções da Emissora, nos te.mos desb Escriturd de Emissão de
Debêntures, seiam integralmente cumprídas, ou, ainda, até sua efeu\a substituíção. conforme
Oáusula 9.5 abaixo,

9,4 Remunerêcão do Aoente Fiducjário, A titulo de remuneraÉo pelo6 servlços píEtados pelo
Agente Fiduciário serão devldas parcelas anuais de Rglg.OOO,OO (dezoito mil reais), sendo que o
primeiro pagamento deverá ser realizado ôté o So (quinto) Dia útil aÉs a primeiril Data de
Integralização ou 30 (trrnb) dias a contar da presente data de assinatura d"6ta Escriturê de Emissáo
de DetÉnfuret o que ocorrer primeiro, e as demais parceras anuais serão devrdas no mesmo dia
da prlmeirà parceh, do mesmo mês da emissão da primeira fatura nos ano6 subsequentE. Têis
pagamentos se.ão devidos até a liquidêção integral das DetÉntures, caso estas não sejam quibdas
na Dab de Vencimento, obse^.ado que caso a Ofeíta R€strita seja cancelada, a primeira parceta
será devida a útulo de ..aáoÉ-lbd, 

CRemuneração do Agênte Fiduclárlo,).

9,4.1 
_Em 

côso de inadimplemento, p€cunÉrio ou nãq pela Emissora, ou de reestruturaçâo das

1I,ry Ou op"-çao, será devida ao Agente Fiducíário uma remuneraÉo adicional equivatente a
R$500,00 (quinhentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado às ãtjvidades relacjonadas à
Emis€o, incluindo, mas não se rimitando, (i) comentárros aos Documentos da oferta durdnte a
esüutu.ação da mesma, caso a operaÉo não venha se e.fetivar; (ii) execução das garantjas, (iii)
@mparecimento em reuniões formais ou confeências telefônicas com a Emlsson, os óebenturistas
ou demais partes da Emissão, inclusive respedi\as assemblei,as; (iv) análise a eventuais aditamentos
aos Documentos da operação e (v) implementação das consequentes decisões tomadas em biseventos, remuneEÉo esb a ser paga no prazo de 10 (dez) dlas ôBÍ a conltêrência e aprovação
pela Emissora do respectivo "Relatorio de Horas...

9.{.2 A remuneração do Agente Fiductárlo será acrescida dos seguintes trlbutos: (i) ISS (Imposto
§o^bre serviços de quatquer natureza); (ii) prs (Conkibuição ao púrôm" a" int"g_áà so.i"rt; ftit)COFINS (Cont ibutção para o Financiamento da Segurijade Social); 

" 
qr",rqr"-. oLÀ ,rporto.

I:.r:ih".." inctdir sobre a remuneração do Agente Fiduciário á o IR (Imposu ie nenoal e aCSII (Contribuição Soclal sobre o Lucro úquido), nas atíquotas ,,g"À''ru a* Oo .f"U*pagamento,

9.4.3 As parcelas cÍtadas acima serão reajustadas pela variação acumulada do IPCA/IBGE, ou nafalta deste, ou ainda na hpossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a suHituí-lo, a @rtirda data do primeiro pagamento até as datâs de pagamento seguintes, a"firfua", pro .ta oi", ,"necessário. A remunerôção seé devida mesmo aú o rnen.,r"nto nn"r oÃ inr,ã o 
^g"nt"Fiduciá.to ainda esteja exerceMo ativldades inerentes a sua função 

"rlr 
Ãflo a 

"rioaqremuneraçâo essa que será calculada pro rata die,

9.4,4 Â pÍimeira parcela dos honorários do Agente Fiduciário podeÉ se. faturãda por qualquer
empresa do grupo econômico, incrujndo, mas não se rimitandq a vórü serviç06 Fidu'cráíh,s Ltda.,inscrita no CNP/MF no 12595.680/0001_36.

9'4'5 Em càso de mo. no pagamento de quarquer quantia devida, sobre os débitos em atraso

::,*:^Lrll "::*,uat 
de 

. 

2% (dois por cenro) sobre o valor do débito, b". .ro 1u..mora@nos de r% (um por cento) ao mês, ficando o \ralor do débito em atraso sujeitro a atuarização
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monetária pelo IPCA acumulado, incidente desde a data da inadhplência até a data do efetivo
rlagamento, calanlado pro aà db.

9,4.6 Despesas. A Emissora Íessarcirá o Agente Flduclárlo de todas as desp€sas em que tenha
comprovadamente incDrrido para prestar os seNlços descritos neste instrumento e proteger os
dlreitos e interesses dos irwestidores ou para realizar seus crájitos. euando houver negatiya para
custelo de tals despesas pela Emissora, os invesudores de\€rão antectpar todos os custos a serem
despendidos pelo &€nte Flluciário. Sâo exemplos de desp€sôs que podeÉo ser realizadas pelo
Agente Flduclário:

(i) publicação de relatórios, avisos e notificações, d6pesôs cartorárhs, conforme
previsto neste instrumento e na legislado apliérc|, e outras que vierem a ser exigidas por
regulamentos aplícáveis;

(iD despesas com confet€ncias e contatros telefônicos;

(iii) obtênsão de cêrüdões, fotoojpias, digitrtizaçõ€s. envio de dcumentos;

(iv) locomoções entre estados da federaçâo, alimentaçâo, t anspoftes e respectivas
hospedagens, quando necessárias ao desempenho das tundes e devidamente comproyôdas;

(v) confeÉncia, \raltdação ou utilizaÉo de sistemas para checagem, monitoramentro ou
obtenção de opinlão técntca ou legalde documentação ou informação prestada pela Emissora
pard cumprimento das suas obrigações.

9.4.7 O ressarcimento a que se refere à Cláusulaacima seé efetuado em até 05 (cinco) Dias úteis
apos a reallzação dô respectiva prestação de contas à Emissorá e envio de ópia dos respecu\os
coínproyôntes de pagamento.

9.4.a O Agente Fiduciário poderá, em caso de inadimplência da Emissora no pagamento das
despesas acima por um período superior a 30 (kinta) dias, soricibr aos investidores aoiantamento
para o pagamento de despesas razoávets e compro\.ddas com procedimentos legals, iudiciats ou
administrativos que o Agente Fiduciário venha a jncorrer para resguardar os lnteress6 dos
investidores, d€spesas 6tas que deverão ser píevlaÍn€nte aprovadas pelos inv€stdores e pela
Emissora, e adiantadas pelos hvestidores, na proporção de seus crálitos, e posteriormente,
ressarcidas pela Emissora, sendo que as despesas a serem adiantadas pelo6 investjdores, na
proporÉo de seus cráJito., (l)incluem os gastos com honorárros advocatícios de terceiro§,
depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações p.opostas pelo Agente Fiductárlo ou decorrentes de
ad€s conkô ele propostas no exercício de sua funçãq d€coÍentes de culpa exclusiyô e comproyôda
da Emissora, ou ainda que comproyadamente lhe causem preiuízos ou riscos financeiros, enquanto
represenbnte dê comunhão dos investidores; as eventuals despesâs, deBjsilos e custas judiclais
decorrentes da sucumbência em aÉ€s judiciais serão igualmente suporEdas pelos in\Gtjdores bem
como sua remuneraÉo; e (ii)excluem os Investidores impedidos por leia fôzêlo, devendo os demais
investldores ratear as despesas na proporção dê seus crálttos, ficando desde já estiputado que
haverá posterior reemholso aos investidoÍes que efefua,-ôm o rateio em proporção supêrior à
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proporção de sêus crálitos, quãndo de evenfual receblmento de r€cursos por aqueles lnvestjdores
que estayôm impedldos de rótear despesas relati\Es à sua pôrflcipação e o oálito do Agente
Fiduciário por despesas incorrldôs para proteger direttos e interesses ou realizar crédttos dos
investidores que não benha sido saldado na forma prevista acima será acr€§cido à dívida da
Emissorô, tendo preferência sobre eslas na ordem de pagamento.

9,4.9 O Agente Fiduclário não antecipaÉ recursos para pagamento de despesas decotenbes da
Emissão, sendo certo que tals recursos serão sempre devidos e antecipados pela EmisgoG ou pelos
investilores, conforÍre o caso..

9.4.10 Em caso de morô no pagamenlo de qualquer quantia devida em decorrência da
Remuneração do Agente Fiduciário. os débitos em atraso ficaÉo sureitos ô: (i) multa moratoria
@nvencional, inedutível e de naturezê não cDmpensa6ria de 2% (dois por cenbo) sobrc o yalor

devido e não pago; e (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mà, calculados pro nb diedesde
a data do lnadimplemento até a data do efetivo pagamento, incidentes sobre o montante devido e
não pago.

9.5 SuHituicâo do Aqente Flduciário, Nas hlpoteses de ausêncla ou impedlmentos temporários,
renúncia, liquidaqão, dissoluçâo ou extinção, ou quôlquer oubo caso de vacânciê na função de
Agenle Fiduciário desta Emissão, seé Íealtzada, denbo do prôzo máximo de 30 (trtntâ) dias
@nbdos do evento que a determtnar, AGD pard a escolha do novo Agente Fiductário desta Emissão,
a qual deverá ser convocêda pela Emissora ou por Debenturistas que representem, no mínimq logo
(dez por cento) das Debêntures em Circulação, ou pela CVM.

9.5.1 Nô hjpotese de a convocação referlda na Cláusula 9.5 acima não oco.rer em até 15 (quinze)
diôs antes do térmho do pEtzo ôclma citado, caberá à Emlssora efetuá_la no Db útil imediatamente
posterior ao 15o (d&mo quinto) dia antes do té.mino do prazo antes refertdo, sendo certo que a
CVM podená nomear suktituto provisjrio, enquanto não se consumar o p.ocesso de escolha do
no\io agente flduciário da Emissão. A subsfltuição não Implicará em remuneração ao novo Agente
Fiduciário superior à rernuneração avençada nesb Escriturã de Emissão de Debêntures.

9,5.2 Na hipótese de não poder o Agente Flduciárlo @ntinuar a exercer as suas funções por
circunstâncias supeNenientes ao previsto nestE Escritura de Emissão de Debêntures, deverá este
comunicar imediatamente o fato à Emissora e aos Debenturistas, medianb convocação da AGD,
solicibndo sua substituiÉo.

9,53 É facultado aos Debenturistas, apos a Data de Emissão, proceder à subíituição do Agente
Fiduciário e à indicação de seu substituto, em AGD especialmente @nvocada para essê Íim, nos
terÍps desta Escriturô de Emissão de Debêntures.

9.5,4 A substituição, em caráter permãnentê, do Agente Fiductário fica suieita à comunícação
p.éviã à CVM e à sua manifestação acerca do ateMimenlo aos requlsitos prer,/stos no aÉigo 70 da
Instsuçâo CVM 583, e eventuais normas po§-teriores.

9.5.5 Caso o@rra a efeti\6 substituiéo do Agente Fiduciário, o substituto receberá a mesma
rêmunerôção recebidô f,elo Agente Fiducjárlo em todos os seus termos e conditÉes, sendo que a
primeira parcela anual devida ao suHituto será @lcutada pro Dta E npodst a partir da data de
início do exercício de sua função como agente fiduciárlo desta Emlssão. Esta remuneração poderá
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ser alterada de comum acordo entre a Emissorô e o agente fiduciário subsututo, desde que
prevlamente aproyada pelos Oebenturistas reuntdos em AGD,

9,5.6 A guHitrtção do Agente Fiduciário deveÉ ser objeto de adibmento à presente EscriUrra de
Emissão de Debêntures, o qual deverá obseNar as tormalidades previstas na Cláusula 2.3 acima.

9.5.7 O &ente Fiduclário intciaé o exercício de suas funçõ€6 a partir da data da prcs€nte EscÍitutii
de Emissão de Debêntures ou, no caso de agente fiduciário subsututo, no dia da cehbração do
conespondente adítamento a esb Escritura de Emissão de Debêntures, devendo pemanecer no
exercício de suas funções até a sua efetjvô substitulção ou até o integral cumprimento das
obrigações da Emissora previstas n€sta Escritura de Emtssão de Debêntures, conforme aplhável.

9.5.8 Aplicam-se às htÉt6€s de írHitutção do &ente Fiducjário as normas e preceitos da CVM.

9.6 Deveres do Aoente FtducÉrio. Além de ouuos previstos em lei, em ato noínatiw da CVM,
em especiar a Instrução cvM 583, ou na presente Escritura de Emissão de Debêntures, constituem
deveres e atributÉes do Agente Fiduciárto:

(i) exercer suas atividades com boa fé, transpatência e lealdade para com os titutares dos
valorcs moblliárbs;

(iD representar os lnteresses dos Debenturistas, nos termos desta Escritura de Emissao de
DetÉntures e do Contrato de Gardntia;

(liD celebrar eventuais adltamentos ao Conb-ato de Gôrantjô, nos termos e nas hiBiteses
previstas no Contrabo de Garantia;

(iv) tomaÍ todas as provtdências necessárias para que os Debenturistas, representados pelo
Agente Fiduciárro, rearizem seus cr&itos, obse,ado o dispo'to nesta grirtun ae Emissão de
Debêntures e no Contrato de Garôntia;

(v) proteger os direltos e interesses dos Debenturistis, empregando no exerchio da tunÊo ocuidado e a diligência que toda pessoa ôúva e proba costuma empregar na admini§trôçáo de seuspróprios bens;

(y,) responsabilízar-se integralmente Felos serviços @ntratado§, nos ternos da legislação
vigente;

(vii) renunciar à função na higitese de supen/eniênciã de conflitos de interesse ou de quêlquer
outra modaltdade de tnaptidão;

(viii) cDnsevar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;
(ix) verificaf no momento de aceitar a funÉo, ã veracldade das informades relatirds à Gacntia
e a consistência das demals informações contidas nesta Escritura de Emissão de Debêntures e nocontrato de Garantia, ditigenciaMo no sentrido de que seiam sanàdas as omissões, Àtiãs ou oereitos
de que tenha conhecimento;

(x) 
- 

diligenciar junto à Emissora, paré que estô Escritura de Emrssão de DeÉntures, o contratode Garanúa, bem @mo seus rcsp€ctivos adttamentos, sejam regisúôdo6 nos óaa* ã.p"*nt"o,
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adotando, no caso de omissão da Emissora, as medidas previstas em lel, nesb Bcritura de Emissâo
de Debêntures e no Contrato de Garôntia;

(xi) acompanhar a obervância da perlodicidade na prestôdo das informações obrlgató.las pela
Emissorô, alerEndo os Debenfuristas no relatorio anual previsto no inciso (xix) abaixo, acerca de
eventuãis inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(xil) c(amlnar proposta de suHituição da Garanfra, conforme o caso, manifestando sua opinião
a respeito do assunto de forma iusuficôda;

(xiii) opina. sobre a suficlência das informad€s constantes das propostas de modificações nas
condlções das Debêntures, se for o caso;

(xiv) verificar a regularidade da constitulção e o lrdlor da Garantia Real, obseryando a manuienção
de sua suficiênoã e exequibilidade nos termos das disposiçSes estabelecilas n€sta Ecriturà de
Emissão de oebêntures e no Contrato de Garantia, confonne aplicável, obs€rvado que, na Data de
Emjssão, a Garanua Real não foi pactuada e não há valor a ser declarddo pôra tal;

(xv) solicib[ quando jurgar necessiárro para o fier des€mpenho de suas funções, cerudões
atualizadas perdnte órgãos e enüdades públicas e oícios de registos públiaos, dos disbibullores
cíveis, das Varas de Fazenda pública, Grtórios de protesto, Juntas de Conclltação e Jutgamento,
P.oqrradoria da Fazenda pública, onde se localiza a sede do estabelecimento prirrcipal da Emlssora;

(xvi) solicitar, quando considerdr necessário, auditorla extraordinárla na Emissora, cujo custo
deleíá ser arcado pera Emrssora nos teÍmos prevrstos nestô Escriturô de Emissão de Debêntur6;
(xvii) convocar, quando necessário, a AGD mediante anúncio publicado, pelo meno§ 3 (ts&) vezes,
nos Endere@s de Publicação da Emislora, respeiEdês oúras regEs relacionadas à publlcôção
constantes da Lei das Soctedades por Ações e desta Escritu.a de Emissáo de DetÉntures, às
eçensas da Emissorit;

(xviii) comparecer à ÂGD a fim de prestar as informades que lhe forem solicitadas;

(xix) elaborar relatóÍio anual desflnado aos Debenturistas, nos termos do artigo 68, parágrafo 10,
alínea (b), da Lei das Sciedãdes por Ád€s e do atiJo 15 da InstÍução CVMi83, o quat deveÉ
@nter, ao menoE as s€guintes informades:

(a) cumprimento pela Emissord das suas obrigades de prestaio de informaÉes perlíicas,
indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(b) ah€raçô€s estatutiárias ocoridas no perícdo com efeitos relevantes pard os Debentunstas;

(c) cornentárix sobre os indicadores econômicos, financeiros e a estrutura de cãptEl da
Emissora relaclonados às cláusulas contrdtuais desunadas a proteger o lnteresse dos Debenturistas
e que estabelecem condiÉes que não devem ser d6cumpridôs pelô Emissord;

(d) quanudade de Debêntures emitidas, em circulação e saldo cancelado do período;

(e) resgate, amortizaçãq conversão, repactuação e pagamento dã Remuneração das
DebêntuÍes reatizados no pe.íodo;

(
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(0 constituição e aplicaÉes em fundo de arnortizaÉo ou outros Upos de fuMos, quando
houver;

(g) acompanhamento da desunação dos recursos captados por mero desta Emissão, de acordo
com os dôdos obtido6 perante os admlnistradores da Emissora;

(h) relação dos bens e \€lores eventualmente entregues a sua administração, quando houver;

(i) cumprimento de outrós obrigaçõês assumidês peh Emissora nesta Escritura de Emissão de
Debêntures;

0) manutenção dô suficÉnciô e e\equibilidade da Garantjô;

(k) existêrrcia de outras emissões de rralores mobiliários, públicas ou p.iyadas, realizadas por
sociedade collgada, controlada, controlôdora ou lntegrante do mesmo grupo da Emissora em que
tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário no peíodo, bem como os dados sobre
tars emissões prevrstos no artigo 60, paÉgrôfo 20, e no ibm )Í do Anexo 15 da Instrução cvM 583;
(l) dedaração sobre a não ejdstência de sttuação de conflÍto de interesses que impeça o Agente
Fiduciárlo a continuar no exercícjo de suas funções;

(m) divulgarem sua Églna na rede mundialde computadores (hüps://vorü.com.brl) o.elãtorio
de que trab o item (l) acima aos Oebenturistas no prazo máximo de 4 (quatro) meses a conbr doenceramento do ê(ercício social da Emissora, bem como enviar à Emissora, para divulgaÉo naforma prevista em regulamentação específica;

()c()_ manter atualizada a relaÉo dos Debenturistas e seus enderegs, mediante, inctusive,g6tões perante a Emissorô, o Esc.iturador, o Agente de l-Jrquidação e a B:, ,"noo lu", p"" n^ a"atendimenb ao disposto neste rtem, a Emissora e os oeLnturisus, ,Jiu-nà .ro*i6q
integralização ou aqutsição das Debênturês, expressamente autodzam, desde É, o Escrituradcr, oAgente de Lt:quidação e a 83 a atenderem qualsquer solicitÉções f"ftu, p"fo lg"r,t" ffaualarfo,inclusi\€ a drvurg.ção, a qualquer moínen!,, da posição de Debêntures e ius respectivosDebenturistas;

()«i) coordenar o sortelo das Debênturês a serem resgatadas caso venha a ser possível, no tuturqo resgEte parcial n6 teímos desta Escriturô de Emissão de Debêntures ;
()dii) fiscalizar o cumprimento das Oáusuhs constantes desb Escritura de Emissão deDebêntures, specjãtmente daquetôs que impôem oU"S"çõ_ d" tr", "ii "à;i;;(bdii) 

_com-unicar 
os Debenturistas a respeito de qualquer inadimplemento, pela Emissora, deobrigações financeiras assumidas nesta Escritura de Emtssãode Debê;turo, injrinio* ooaguçOo.elativas a garantias e a Cláusulas destinãdas a proteger o interesse ;á, á"O"r,t*,r,a, 

" 
qr"

estabetecem condições que não devem sff descumpriaas peh emisson, inJúnlà-"1.inr"qren.i",
para os Debenturistas e as providências ouê. pretende tomar a Íespeito do assunto, em ate Z lsete)Dias Úteis contados dã ciência pelo Agenüe Fiduciário do inadimplemento;
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(bú) disponibirizar em sua página na rcrde mundrar de coíÍrputadores rista atuarizada das emem que exerce a função de agente fiduciário;
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()«v) acompônhar a destinação dos recursos captados por meio da Emissão, de acordo com os
dados obtidos junto aos administradores da Emissora e dô BR Surgêry e de a@rdo com a
metodologia estabelecida na prcsente Escrltuct de Emlssáo de Debêntures;

()o«i) acompônha., em cada dêta de pagamento, através de confiÍÍnação Junto à Emissora, o
Ihtegrale pontual pagamento dos valores devidos, conforme estipulado nesta Escritura de Emissâo
de Debêntur€s; e

()o«ii) disponibiliza. sua interprebção do preço unitário (assim entendrdo como o varor Nomhal
Unitiário, acrescido da Remuneração), câlculado de acordo com os termos da presente FJcritura de
Emissão de Debêntures, aos investidores e ao6 particlpantes do mercado t @Í meio de sau websid
(httpsr//voíü.com.br/).

9,7 Os atos ou manifestades por parte do Agente Flduciárto que criarem responsabilidade para
os Debenturistas e/ou exonerarem Grceiro6 de ob.igaies cDm eles somente serão válidos quando
assim previamente deliberado pelos Debenturistas.euntdos em AGD.

9.E O Agente Fiductário não emttirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer JuÍzo sobÍe
qualquer Íato da Emissão cuia definição seia de compeGncja dos Debenturistas, comprometendo_
se tão somente a agir nos termos desta Escritura de Emtssão de DeÉntures ou conforme instruções
que venham à ser transmiüdas pelos Debenturistas. Neste s€ntido, o Agente Fidudário não possui
qualquer responsabrlidôde sobre o resurtado ou sobre os efeitos ,urícicos deconentes do estÍito
cumprimento das o.ienta@ dos Debenturistas a ele kônsmitidas, conforme deÍinidas pelos
Debenturistas e reproduztdas perônte a Emissora, independentemente de e\€ntuais prejuizos que
venham a ser causôdos em decorrêncla disto aos Debenturistas ou à Emissora. A atuação do Agente
Fiduciárlo limita-sê ao escopo da Insbução CVM SB3 e dos ôrtigos apliáveis da Lei d;s sociedadespor AFes, ficando o Agente Fiductário, portônto, jsento, sob qualquer forma ou pretexto, dequalquer responsabilidôde adictonal que não tenha decoÍido da legislação e r€gutamentação
aplicáveis e das obrrga@s assumidas na presente Escrrtura de Emissão de DetÉntures.

9.9 Atribuicões Específicês. No caso de Inadimplemento de quaisquer condlçôes da Emlssao, o
Agente FiducÉrio de\€ usar d€ toda e quahuer medida prevista em rei ou nesta EscÉtura de Emissão
de Debêntures para proteger direitos ou defende. os interesses dos ouU"nturúr, nu formu Ooôrtigo 12 da tnsüução CVM 583 e observôdo o disposto na Let das Sociedades por AFes.
9.10_ Despesàs. A Emissora reconhece que os Debenturistas não têm qualquer ob.igação comrelado aos pagamentos dos varores de honoÉrros, despesas rncorridas, iriirt* inara"nt"r,
indenizaFes e/ou qualquer outra obrigaÉo assumida pela Emjssora peGnte o Agente FlducÉ.lo
em decorêncla das suas atribuições previstas nesta Escrifura de Emissão ê Debêntures, no cursonormal de adlmplência da Emissão e nos teimos aqui previstos. Entretantio, no caso deinadimphmento dô Emissora, todas as despesas em que o Agente Fjduciário venha a in@ner parô
re€uardar os lnteresses dos Debenturistas em decorrência das suas atrtbuições previstas nesta
Escritura de Emissão de Debêntures deverão ser previamente comproyôdas pelo Agente FkluciáÍo,
e aproyadas e adhntadas pelos Oebenturistas, e posterlormente, ressarctdas pelã Emissorá. Tais
despesas incluem os gastoE com honorános advocaúcios, inclusive de úrcetroe, i"*.*, ar*. 

"taxas judiclárias de ações propostas pelo Agente Fiduclário, desde que relôcionadas à sotução dainadimplência, enquanto repr€sentante dos Debenturistas em decoréncia das suas akibuigles
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prevlstas nesta Escrltura de Emtssão de Debêntures. tu eventuais despesas, deústlos e custas
judlchis decorrentes da sucumbência em ações judtciais serão igualmente previamente
comproyadôs pelo Agênte Fiduciário, e aprcradas e suportadas pelos Debenturistas, bem como a
remuneErcão e as despesôs reembolsáveis do Agente Flduciário, na hipótese de a Emissora
pêrnanecer em inadimplência com relaÉo ao pagamento desbs por um peíodo superior a lo(dez)
dias corÍidos,

10 PUBLICIDADE

10.1 Todos os atos e decisôes a sêrem tomados deconentes da Emissão que, de qualquer forma,
vierem a envolver interesses dos Debenturistas, deverão ser realizadas: (i) na forma de "Avjso aos
Debenturistas", publicado nos Endereços de publicaÉo da Emissora. de acDrdo com os termos da
legislação aplicável, sempre imediatamente aÉs a realização ou oconênoã do ato a ser divulgado;
ou, allernau\ramente; (ii) por escrito, por melo de comunicrçáo enviada diretamente ao6
Debenturistas, e serão consideGdas recebidas quando entregues, sob protocolo ou mediante "aviso
de recebimento" expedido pela Empresa Brasilelra de Correios e Telegrdfos. As comunicações
realizadas por coneio eletsônico serão considerôdas recebtdas na data de seu envio, desde que seu
Íeebimento seja conflrmado por meio de indicativo (rectbo emitido pela máluina uültzada pelo
remetente).

1I II,IU IDADE DE DEBEÍITURISTAS

11,1 caso quahuer Debenturtsta goze de algum tipo de imunidade ou isenção trtbutaria, este
de\€rá encamlnhar ao Agente de UquidaÉo e à Emissora, no prdzo mínimo de 10 (dez) Djas Uteis
de arMência em retaÉo à datã prevtsta para .ecebjmento de quaisquer yalores relativos às
Debênturet docuínentação comprobatórla dessô imunidade ou isenção tributária, sendo certo que,
caso o Debenturisb não envê refe.ida documentaÉo, a Emissora fdrá as retenÉ€s do6 tibutos
previslos na legislação tribuÉriê em vigor no6 rendimentos de tal Debenturista.

11.2 O Debentunsta que tenha apresentado dcumenbção comprobaüjria de sua condigo de
imunídade ou isenÉo tributária, nos termos da Cláusula 11.1 acima, e que tiver essa condição
alterada por dlsposição normauva, ou por deixar de atender às condtções e requisitos porventura
pres.ritos no dispositivo legEl apliaável, ou ainda, ti\ier essa condiÉo questionada por autorilade
judicial, fiscalou reguramenhr competente, deverá comunicar esse fato, de forma detarhada e por
escrilo, ao Agente de UquidaÉq com qjpia pa.a a Emissorô, bem como prestar quatquer
informação êdlcional em rehção ao tema que lhe sejô sollcltada pelo Agente de Liquidapo ou pela
Emissora.

l1.3 Mesmo que tenha recebtdo a documenbsão referida na Oáusuh 11.1 acima e desde que
tenha fundamento legal para tônto, fica hcultado à Emissora deposltar em juízo ou descontar de
qualsquer yalores relactonêdos às DeÉntures a tribuhção que entender devtda, sem que esse fêto
possa geEr pretensão hdenizatória contid a Emlssorà ou o Agente de Liqutdação por parte de
qualquer Debenturista ou terceiro.
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12 DIREITO AO RECEBTMENTO DOS PAGAMENTOS

12.1 Farão ius ao recebtmento de qualquer valor devtdo aos Oebenturlsta, nos termos desta
Escriturô de Emissão de Debêntures, aqueles que ícrem Debenturistas no encenamento do Dh útil
iÍnediataÍnente anterior à respecti\E data dê pagamênto.

13 DIREÍÍO DE PREFERÊ CIA

13,1 Não haveÉ direito de preferência pard subscÍlção das Deb,êntures pelos atuals acionistas da
Emlssora,

14 DISPOSIçóES GERÂIS

14.1 Não sê presume a renúncia a quarquer dos direitos deconentes da presente Escritura de
Emissão de DetÉntures. D€sta formâ, nenhum akaso, omissão ou liberôlidade no e)<ercicio de
qualquer direito ou fôculdade que caiba ôo Debenturista em rãzão dê quãlquer inadimptemento da
Emissoró prerudicará o o(ercício de tar direiio ou fôculdade, ou será interpretado como renúncra ôo
mesÍno, nem constitutrá no',/aÉo ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou
atraso.

14.2 A presênte Escdtüra de Emissão de Debêntures é fiÍmada em caráter lrrevogável elrrekaÉveL sãrvo nê hiBitese de não preenchimento dos requisnos reracionados na cráusura 2acima, obrigando as partes poÍ si e s€us sucessores.

14.3 casoqualquerdas disposiÉes ora aprgvadas venha a serjulgada ilegal, invál la ou ineficaz,pret dlecerão todas as demais disposiç6es não afetadas por tal J;b;mento, *rparo"nOo_r" 
",partes, em boa-lé, a substituírem a dispostção afetada [or or,Ã qr", n" iá,a" do possível,picduza o mesÍo efelto.

14.4 Esta Escriturê de Emissão de Debêntures consttui o único e jntegral acordo entre as partes,
com .elaÉo ôo objeto nela previsto.

14.5 A5 palavras e os termos constantes desta Escritura de Emlssão de Debêntures, aqui nãoexpressamente deÍinidos, grafados em português ou em quôlquer língua 
"rtan;"L, 

b"r co.oquaisquer outros de tinguagem técnica e/ou finan""i_, qu", 
"r"nt "tr'.it"]ãriaiü u ,igenciu aapresente Escritura dê Emissão de Debêntu

p-or ambas as partes, seJ",,i,,r"ã".-*,1ãl l,?,;THff§o1'r1ff:::#l1T*1':,#l:
ser compre€ndtdos e interpretados em consonân.ta .om os ,so., Àtrrã 

" 
,ioã. * ,"r_*de capibis brasileiro.

14.6 fu partes declaram, mútua e exE
De^bêntu.es r"i ;,eb;;;;;ffi;ff;Xffi:T: ll""r,i"ilTil,"",l?H í"",:lffi j:e írme maniêstação de \,/ontade das partes e em perfetb relação de equidade.
14.7 Esta Escritura de Emissão de Det:,lr.es e as DeÉntures constituem títulos exectflvosexkajudiciais no6 termos do artrigo 784 do qjdis" d" ,r""J .,r,i ,ã;;;;j :: ;^*, o*"Jâ, que independenteÍnente de quaisquer outras hedtdas cnbíveiE us oin!-ules*"uLr.,ou. n*termos desta Escriturô de Emissão de Debê
a, a'.po,iooiíl.uso. ffi ü,il§:yffiIâHff.:f ; :f,jf, #::"#:lJ ;

á

$
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declaÍar o vencimento anteclpado das DetÉnturcs nos termos desta Escriturd de Emissão de
Debêntures.

14.8 Os pagamenlos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventuôlmente
devidos pela Emissorê nos termos desta EscÍitura de Emissão de DetÉntures não serão passíveis de
@mpensaçâo com eventuais creditos do6 Debenturistas e o não pagamento dos valores devi,los no
plttzo acodado poderá ser cobrado pela Debenturista e evêntuais sucessores e cessionários pela
vla executi\ra, nos termos dos aítiggs 784 e 785 do Código de processo cvil.

15 LEI E FORO

15.1 A presente Escrltura de Emtssão de Debêntures reger-se.á pelas leis braslleiras.

15.2 Fica eleito o Foro da cidade de São paulq Estado de São paulo, para dirimlr quatsquer
dúvidas ou controvérstas ortundas desta Escriturô de Emissão de Debêntures, @m renúncia a
qualquer oúro, por mais privilegiado que seia.

E por estarem assim jusbs e contratôdas, as partes firmam a presente Escritura de Emissão de
Debêntures, em 3 (fes) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, OB de setembro de 2020.

(ResbnE da piigina intenctonatmeote deiíado em banco)

/
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(Página de assinaturas 1/10 do lrctrumento patticuldr de Escntura da F (primet a) Emissáo de
kbênturs Siorpl6, Ifão @nversíwis em Afu, en 2 (Duas) gri6 NB Olrt .Orl6io Atru *n
Esfotços Restrltos de Disttibutção, da EsÉb @n @ranb Real e @m @anUa Adi.Ãonal
Fidejussónd, e t (Una) kÀe FB Cot@6o priladà, da EsFÉcie Subdínada, da Ídt*sstatu t2adora dé ffiibs Finan@i@s W SA)

TRAvEssra sEcuRrr[zaoou oe cnÉorros rrNANcErRos xIt s.a,

AN E IMA

í

//

á
,M
F

0

Por: Vinicius B. B, S.

Cãrgoi Diretor
CPFIME: 218.718.568{9
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(Pi;gina de asshatuas 410 do Instumenb hrti.ulàt de Escritura da F (Pn:meia) Enissão de
OeÉnturs 9mpl4, Não únversíleis em Aú6, em 2 (Duas) #ries pE Distl:buiçáo Ptibli@ @n
Esíotw R$dtos & Dinibui@, da Esfu @n Gaantla R@l e @rn Garantia Adicbnal
Fidejussirid, e f (Una) *ie @.a Col@çáo Prnada, da EsÉte Subdinada, da nat@sia
kcuftizadora & fuit6 Financeitos W S.A.)

vóRD( DISÍRIBUIDoRÂ DE TÍTUu,s E vALoREs

iya Siha

t

oá
à_/

.A.(

: Marcio Lopes dos Santos Teixeirô

49



AN BI MA

(Página de asslnaturas 3/10 do Instrumento hrticul de EsctituÊ da 1a (pin eha) Emissão de
khêntures Simples, Não Conw$iyeis em Áfu, em 2 (Duas) gri6 FB Diettibuição púAia con
Esbrços R$ttÍtos de Disttibuição, da EsÉte @n @rantià Reat e @m Gaantia Adiclonat
Fbejussiia, e 1 (Una) Sede para Cola:afio pn\ãda, da EsÉie Subrdinada, da navessia
tuutitizddora de fuitos Financelas X S.A)

HOSPTTAL ESPORTE E SAúDE LTDA.
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(Páglna de dssinatuas 4/10 do Insh@,ento htticul de Bcrttua da la eimei?) Enissão de
kbét htr6 Sinplês, I'lão Coo@rsieis em Afu, en 2 (Duas) fu6 pa Dir hrição hi ia @n
Esfotços Restibs de Disúbuição, da E$ÉJe com Gaentia Real e @m Gaantià Adlcional
Fndejussin:4 e 1 (Un a) krie pra @l@açáo privaú, da E Éte Subdinah, da Tatgsia
S«uritizadoê de Ct&itos FtDanceiros nI SÁ,)
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(Pi;giia de asslnatuas 6/10 do Instrunento htõcular & Fxritura da la (hineio) Enisão de
DeÉDtures Shples, Não &nversívels en Aúes, en 2 (Duas) ,éries paa Distnbunáo públlca con
Esfot9s R5tritos de OiStnbtiçáo, da Es&é @m carantb R@l e @m @Íantb Adk*rnal
Fidéjusstiia, e 1 (Una) Sé e paa @loaçáo pri,/adat da Esúte Subdinad\ da Tnvessia
SecuÍitizadoÊ de fuitos Findnceios m S-4.)

Outorga

DUARTE PIÍ{TO

{

/

b
\t

/

.a-.--
C)---

DUARTE PtÍ{ÍO
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4l+á'5'iAl lili lr t,l i l u l r !lt l i
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(Páglna de aslnatuas 8/10 do Instumento Paftkuldr & ffium da F (PdiaÊtÊ) Entssão de
Debêntur5 

'inp6, 
l,lfu ConveEíveis etn Afu, en 2 (Duas) kri5 Fra Disttibui@ Pti ica @n

Hotws R5dlos de Oisttibuiçáo, e E Éb @fi @Entia Real e @n Garantb Ádtdonal
FldeJussiria, e 1 (Una) gtie prd bl@éo Ptiyada, da EsÊte Subtdindda, da Tnt@sia
fuuritizado@ de Cr&itos Findnúiras )üI S-A.)

Outorga Uxória:

t
/

BEATRI]Z VTTAL MOREIRÁ

. i.r-Í :Á.i,1ll176'qll'r ,l rri irr! rl í: it !lr! t rÍl
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(Página de assinaturas 9/10 do Instrunento paiicular de Ecritura da 1à (pinetd Enissão de
Debêntue Simples, ttão @nveÉíveis en A&s, em 2 (DtEg grnes @B D;shbuic,ití púbtb con
Esfores .R6tdtos de OistobuiÉo, e B&e con caantia neát e ant @tdntià Adjciondl
ldqusso a, e 1 (Uma) Sé,ie pa@ Cot@çáo tulvadd, da Espeaê Sutudinad4 da Travessia
kcudüadoÊ de Crditos Finan@iros X S.A,)
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cargo: Diretor
CPF/ME: 214.690.188-88
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Nome:§^-(J-^ o.--.. :- \-..
CPF/ME: Jll !.rl \\1 §cô

(Páglna de assinatuÍas 10/10 Iostrunento pafticurdr de Esditurd dd rà (primeia) Emissao dekÉntures Simplês, irão hnversíveis en Ações, en 2 (Duas) Série paà tirt iiiÉo p,:Ottu *r,
Estutps .Resdos de Oistn'butào, da EsÉte on earantA Real e com à-àitta ,eaiaonat
tlrcJuseondj e 1 (hE) ffi pB Colo@áo privada, da EstÉcie Subordinada, da Tôvessjàkutitizadoa & Ct&it6 Findn@iros )fi S.À.)

Testemu nhas:

1.
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Anexo I
Datas de Pagamênb

é

lt

-{-;

4('

14ltol2o2O lncorpoÉção 0,0000%
É1tu2020 Incorporação 0,0000%
1411212020 IncoÍporôção 0,0000%
r4l0!2021 sh 0,0000%
t410212021 Sim 0,00000ó
141031202r Slm 0,0000%
1410412O2r Slm 0,0000%
1410s12o21 Sim 0,0000%
1410612021 Sim 0,0000%
141071202r Sim 0,0000%
1410812021 sh 0,0000%
1410912021 sh 0,0000%
141101202t Sim 0,0000%
1411t|2021 Sim 0,00000/0

1411212021 Sim 0,00000/0
14/0112022 Sim 0,0000%
1410212022 Slm 0,00000Á
1410312022 Sim 0,0000%
1410412022 Sim 0,0000%
1410s12022 sh 0,0000%
1410612022 Sim 0,0000%
141012022 Slm 0,0000qo
1410812022 sh 0,0000qo
t4l0312022 Sim 0.00000Á
1411012022 Sim 0,00000/o
1411112022 Sim 0,0000%
L4/1212022 SIm 0,0000%
t41o112023 Sim 0,0000%
1410212023 Sim 100,0000%
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14/lU2020 hcorpordção 0,0000%
1411212020 Incorporação 0,0000%r ou202r Sim 0,0000%
141021202t Sim 0,0000%
1410312021 Sim 0,0000%
1410412021 Sim 0,000oryo
1410s12021 Sim 0,0000%
1410612021 Sim 0,0000Yo
t4lo7l202l Sim 0,0000yo
1410812021 Sim 0,0000%
141O91202r Sim 0,0000%
1411012021 Sim 0,000090
1411112021 Slm 0,0000%
1411212021 Sim 0,0000%
1410112022 Sim 0,0000%
1410212022 Sim 0,0000%
1410312022 Sim 0,0000%
1410412022 sh 0,0000%
1410s12022 Sim 0,0000%
14/0612022 Sim 0,0000%
1410 2022 Slm 0,0000%
1410812022 Sim 0,0000%
1410912022 sh 0,0000%
1411012022 Sim 0,0000%
1411u2022 Sim 0,000090
1411212022 Sim 0,00000ó
t4loll2023 SIm 0,0000%
t410212023 Slm 100,0000%

1411012020 Incorporôcão 0,0000%
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Anexo II
Rêlâção dê Emlssões em que o agênte Fiduciá.io pr€s. serviços l.ra o grupo êoonômrco da Emissora

ÍEül' ,1, ;-l-iid lairi*ü

MI

TRAVESSIÁ
sEo'RITtzAooRA
s.a. r7I0r6ll99 14.5m.000,00 14.500 IrcA + 8,05 % I 4 15lWt20t7 20tí},t2023

Ht FÁRIA
UMA

AleíaÉo
Fduoánâ d€
Imóld,
Gssão

Onsb
creôúi06,

CRI

TMVESSIÂ
SECURITZADORA
s-a. 1ffiú928 8.9r9.000,00 8.9r9 IPCA + 8,00 % I 5 t3loTlzotg LOTE 5

Subo.Ílnação,

CRI

TRÁVESSIÂ
SECt,lRITIZÂDOnÁ
s.À r8GBr8929 3.822.r)00.m 3.822

IPCÁ + r5p9
I 6 13l0lzota 2UO7nO29 LOIE 5

CRI

TRAVESSIA
SEOJRTIZADORÁ
s,À $1r208617 12,448.0O0.00 12.4it€ IPC^ + 8,00 % I t7lt2l20ta 20/02t202a FÍmÍ'rc

ÂlienaÉo
FidxúÍÉ de

C€ssão

CRI

TR^VESSIÂ
SECUUIZADORÁ
5.4. 1811209097 5.335.000,00 5.335

IPCÁ + 24,50
I I t7/t2l20la 20/07/zo28 FTTTING

Alenàção

Imóêr.
Cêssão

Direit6
Credltónos

CRI

TRAVESSIA
SECURITIZADORA
s,a. r9E096&02 15.650.000.00 15.650 cor + 9,00 % 1 9 31/05/20r9 LO|OLt2024 CBA FtlU

Al€n ção

.*

\. \ê \\

]ftEH#ffi ,t*E*ÉÉ---i
s-5ei-rl{ ffi# ffií
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€

\b

CRI

TRAVESSIA
SECURITIZADORA

1 9.000 lPCr + 8,50 % I l0 9 23 uFTPt l{

Edll(iána de
Dií€rtos
qediú.ios,
Állemção
FduciáÍia de

CRI

TMVESSIA
5iEiqMIZADORÁ
s.Á. 19GG35160 9.500.0m,00 9.500

IPcÀ + 15,00
I t1 3t/0712019 fit0É.n023 UFTPLÂN

AienaÉo
Edudána de
IÍú!€1,
ceasão

UrEitc6
CÍe(|lIón06

cRt

TRÁVESSI,A

SEOJUTIZADORA
s.Á. 1910755306 19.355.000,00 19.355

IrcÂ + 10,00
I t2 30109t20t9 20t0u2022 WM

c€ssão
Fduciária de

O€diúi6,
aliêflâÉo
Fidudána (le

cRt

TMVESSIA
SECLIRITIZADoRA
s.Á. t91O737673 6.295.000,00 6.295

rrá + 18,00
I 13 30109t20t9 2OlO7/2023 MZt4

ÂlÉnacão
Frdu<iá.ia d€

c€sáo
Fdudáíià d€
Drdt6
GediúÉs,

CRI

TRAVESSIA
SECURITIZÂDORÂ
S,A, 1910899539 2t4.621.000,00 44.62t IPCA + 6,m % 30 6lt2l20t9 1r01/2036

CANOPUS

auo6,

Dirclbs
Credi6Íios,

\@ \r
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TRÂVESSIA
sEGJRIÍIZADORA
s.À

Fidudána de
Direitos
Gêdiniíos,
Aliemção
Fiduciána de

20AtM46t3
IGPM + 13,49

8.000

SN-\- \

TRAVESSlA
SECURITZADORA
s.A.
TRAVESSIÁ
SECURITIZADORÂ
5.4.

TRÂVE5SIA
SECURITIZADORA
DE CREDIIOS
FINANCEIROS I
s.a.
TRÁVESSIÁ
SECIJRITIZAOORÁ
DE CREOTTOS

FIMNCEIROS I
5,4.
TRAVESSIA

SECURITIZADORA
DE CREDITOS
FINANCEIROS I
s.A.
TRÂVESSIA
SECURTrIZADORÂ
DE CREDITOS
FINANCEROS II
s.À

.\ 0t
J .tr/ \@
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DEE

TRÁVESSIÂ
5ECURITIZADORA
DE CflEOnOS
FINAI\ICEIROS II
s.A. T5CF21 17.000 z 1 7 1 ÍYRCÂTÍNL

Cessão

Dir€lto6
c.ledlúnos

DE8

TRAVESStA
SEOJRITIZÂDOFJ
O€ CNEDTTOS

FIMNCEIROS IU
sÂ 50.000-00,00 50.0([ Nb há I UNICA r2trrl2oÉ raru2023 FERRÀTUM

c€ssão
Edu(Édâ de
Ur€ibs
q€diúic

DÉB

IRAVESSIÁ
SÉOJRITIZÁDOU
DE CREDTIOS
FIMI'ICEIROS IV
S,A, 13.350.000,00 33.350 cDI + 5,50 % 1 1 2617Llmfi 261lv2022 CREOZ

C€ssão
Fdudáii, de
Oir€iG
qedi6Íi6

DEB

TRÁVESSIÁ
SEOJRIIIZADORA
DE CREDTTOS

flMNCEIRO§ IV
s.a. TVw2r 16_6s0.000.«) 16.650 cDI + 7,00 % L 2 26ltuzora 2610512023 CREDZ

c.ssão
Fdldáda dê
Dlreito6
Credl6dos,

DE8

TRÂVESSIA
SEOJRT]IZÂDORÂ
DE CIEDTTOS
aMr{cEtRos v
5.4. 50.000.000_00 50.0t 0.0(}0 NãO M I UNICA 20lruzora 201lol2!2z CARUÂ'TÂ

c€ss5o
Fdudárià de
Direrb

DE8

TMVESSIA
SECI.RÍTIZÁDORA
OE OEDÍO6
flNANCEIROS V
s.a. 12.000.@0,00 12.000 Não há ? I 23lru2ot9 23/tLl2022

P()BRE
JUAN

Cêss5o
F(llriária ch
Dírcito6
G€diúrios

DEB

rRÁvEsslÀ
SECURITIZAOORÁ
OE CREDTTOS

FINANCEIROS V
s.a. TVSV22 4.000.000,00 4.000 Não há z 2 z3lttl20t9 23lru2o22

POBRE

,1UAÀ

cessão

Direltos
Cr€diÚrios

\.-

\(iJ -\\.-'?
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*"1ra tfl

/t^a\
.LV\l

\€§,

DEB

TRAVESSIÁ
SECURITEADORÀ
DE CREDTTO§

FINAÍICEIRO6
VIII S,A, 332.000 Não há NPL

c.Ésão
Flúrdárla dê
DlÉt6

DEA

TRÁVE§SIÁ

SEOJRIÍZADORÁ
DE CREDTTOS

FINANCEIROS
ult sá. TV5EI2 500.0@.000,00 í)0.m0 Náo há 2 UNICA 3Ol0ó12O2O $10ó'/m30 NPI- U

caÉsão
Fiduciárla dê
Dreibs
Oeditórios,
al1€ílàçã0
Fduoáda de

OEB

ÍRAVESSIÁ
SECT,,RITIZADORÁ

DE CREDITOS
FII\I,AI'ICEIROS lx

TRTX1I 70.185.m0,00 70.185.000 COI + 4,03 % I UNICA 27lO7l2O2O 17rc7no24

c€6são
Fduciáda (h
Dlrelbs
CrediÚ.ios

DE8

TnÁvEssl
SECURITEÂDORA
DE CREDITOS
FIMI'ICEIROS Vl
s.a. TVCfll 70.000.000,00 70.0m CDI + 6,00 % I 1 2ll0 2020 20t01t2025 PAKETA

c€sdo

Drcic
q€dit'áílos

DEB

TRAVESStA
SECURTTIZÂDORA
DE CNfDTTOS
FINANCEIROS VI
5.À rycF2r 26.0@.0@,00 26.0q) cDI + 13,00 % I 2 2 OU20m zuoLt2025

cessão

DiÉrcs

OEB

TRÀVESSIA
SEOJRITIZÁDORÁ
DE CREDITOS
FIMNCEROS VI
s.Á. wcF31 4.000.000,00 4.000 CDI + 13,00 % I 3 2LtO!2025 20rc1n025 PAKETA

cessão

uê6
Cr€(frtónc6

\\



2' Oficial de Registro de Títulos e Documentos e

Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo
Oltial: Gentil Doainges dô! Santos

Rua Sênador Pãulo Esídto, 72 cj.l l0 - sé
Tcl : (ll) 3l0l-5611' Emâil. regrstro«42rtd.com.br- Site:

N" 3.719.861 de 22109/2020

CertiÍico e dou fé que o documento em papel, contendo 66 (sessenta e sêis) pógitrâs, for epresentado cm 21109/2020. o

qual foi protocolado sob Ít'3j22310, iendo sido registrado €letronicamente sob n" 3.719.861 no Livro de Registro B

deste 2' Oficiâl de Regisiro dc Tirulos e DocumeDtos da Comarca de Sào Paulo, nâ presente data

Naturezâ:
CONTRÁTO

São Pâulo. 22 de

do Oficial

Estc certificado é do registro do documento acima descrito.

REGISTRO PARA FINS DE

R$ 1.t54,56

Codê imprssso ou ácessê o
êndêr€ço êlêÍônico:

https:rsêlodigitâl.q3Pill3.b,

----lii ãEiiã- tss cona*ao o'* o"** , ro'a

RSt51,42 RSóó,ll n5o,m RÍOm Rt 5',2ó',Í',82

R$ 2t6,50R$ óll,ó4 RS ló6,01

rll
1 1 26:194T1E40000285954O20E001815S3202839212


