COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/ME nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA DÉCIMA QUARTA EMISSÃO DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM
GARANTIA REAL
REALIZADA EM 26 DE dezembro DE 2019
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 dias do mês de dezembro de 2019, às 17 horas, na

sede da Companhia de Locação das Américas (“Emissora”), localizada na Rua Alameda Santos, nº 438, 7º
andar, Bairro Paraíso, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01418-000.
2.

PRESENÇA E QUÓRUM: Presentes debenturistas detentores de 100% (cem por cento) das

debêntures em circulação da Décima Quarta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
em Série Única, da Espécie com Garantia Real da Emissora (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Emissão”,
respectivamente), emitidas por meio da “Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples,

Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, da Décima Quarta Emissão da
Companhia de Locação das Américas” (“Escritura”); sendo o quórum suficiente para as deliberações
constantes da ordem do dia, nos termos da Escritura; (ii) representantes da Emissora e (iii) representantes
da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, instituição financeira inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de Agente Fiduciário das Debêntures (“Agente Fiduciário”), sendo
quórum suficiente para instalação e deliberações das matérias constantes da ordem doa dia, abaixo
descritas, nos termos da Escritura de Emissão.

3.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do Art. 71, § 2º, c/c Art. 124, § 4º, da

Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes os Debenturistas titulares da
totalidade das Debêntures em circulação.
4.

MESA: Presidida pelo Sra. Cristina Maria Pereira da Silva (“Presidente”), e secretariada pelo Sr.

Matheus Degani Dekker (“Secretário”).

5.
5.1.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias:
A dispensa da necessidade de publicação de aviso aos Debenturistas, bem como do prazo de

antecedência mínimo de 10 (dez) dias úteis em relação à respectiva data do evento, nos termos da Cláusula

6.19 da Escritura, e a autorização para que a Emissora efetive o Resgate Antecipado Facultativo da
totalidade das Debêntures em circulação em 02 de janeiro de 2020 (“Data do Resgate”).
5.2.

A renúncia ao direito de recebimento, pelos Debenturistas, de prêmio em função da realização, pela

Emissora, de Resgate Antecipado Facultativo da totalidade das Debêntures em circulação, conforme previsto
na Cláusula 6.19 da Escritura.
5.3.

Autorizar o Agente Fiduciário a praticar todos os atos necessários para implementação das

deliberações aprovadas nesta Assembleia, conforme os itens 6.1 e 6.2 abaixo.
6.

DELIBERAÇÕES: Após apreciarem a ordem do dia, os Debenturistas, representando 100% (cem

por cento) das Debêntures em circulação, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram
as seguintes matérias:
6.1.

Dispensar a necessidade de publicação de aviso aos Debenturistas, bem como do prazo de

antecedência mínimo de 10 (dez) dias úteis em relação à respectiva data do evento, nos termos da Cláusula
6.19 da Escritura, autorizando a Emissora a efetivar o Resgate Antecipado Facultativo da totalidade das
Debêntures em circulação na Data do Resgate, observados os prazos necessários para operacionalização
do Resgate Antecipado Facultativo, conforme aplicável, pelo Escriturador, pelo Banco Liquidante, pela B3 e
pelo Agente Fiduciário, na forma dos seus respectivos procedimentos internos.
6.2.

Aprovar a renúncia ao direito de recebimento de prêmio em função da realização, pela Emissora,

de Resgate Antecipado Facultativo da totalidade das Debêntures em circulação, conforme previsto na
Cláusula 6.19 da Escritura, de modo que os Debenturistas registram que receberão apenas o saldo devedor
do Valor Nominal Unitário das Debêntures de sua respectiva titularidade, acrescido da Remuneração
calculada pro rata temporis desde a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente
anterior, qual seja 17 de novembro de 2019, até a Data do Resgate.
6.3.

Autorizar o Agente Fiduciário a praticar todos os atos necessários para implementação das

deliberações aprovadas nesta Assembleia, conforme os itens 6.1 e 6.2 acima.

6.4.

Os termos em letra maiúscula, que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão o

significado que lhes é atribuído na Escritura, conforme aplicável.

7.

ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES: Por fim, os Debenturistas deliberaram o arquivamento

desta Ata perante o Registro de Comércio, bem como que as publicações legais fossem feitas para os
devidos fins legais.
8.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação,

foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos
os presentes. Foi autorizada, ainda, a lavratura da presente Ata na forma de sumário e sua publicação com
omissão das assinaturas dos Debenturistas, nos termos do Art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por
Ações.
São Paulo/SP, 26 de dezembro de 2019.
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