BR PROPERTIES S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 06.977.751/0001-49
NIRE 35.300.316.592
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2020
1.

Data, Horário e Local: no dia 20 do mês de agosto de 2020, às 11:00 horas, na sede
da BR Properties S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida das Nações Unidas nº 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A – Torre
Nações Unidas, 18º andar, escritório 181, Brooklin Novo, CEP 04578-000.

2.

Presença e Convocação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, sendo que os conselheiros participaram da reunião via
conferência telefônica, conforme permitido pelo artigo 11º, parágrafo 3°, do estatuto
social da Companhia, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação.
Em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração a
instalação foi considerada regular independentemente das formalidades de
convocação.

3.

Mesa: Presidente: Sr. Rubens Mário Marques Freitas, Secretário: Sr. Martín Andrés
Jaco.

4.

Ordem do Dia: aprovar e deliberar sobre: (i) a realização da 15ª (décima quinta)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia
real, em série única, no valor total de R$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta
milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto
de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada e em vigor (“Instrução CVM 476” e “Oferta”, respectivamente), por meio do
“Instrumento Particular de Escritura da 15ª (Décima Quinta) Emissão de Debêntures

Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única,
para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da BR Properties S.A.” (“Escritura de
Emissão”), a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emissora das
Debêntures, e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
instituição financeira, com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2954, Conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01451000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0003-08, para representar, perante a
Companhia, a comunhão dos interesses dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”
e “Agente Fiduciário”, respectivamente); (ii) a outorga pela Companhia, em favor dos
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, das Garantias (conforme definido
abaixo) em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas as Obrigações
Garantidas (conforme definido abaixo); (iii) a autorização à prática, pelos diretores da

Companhia e/ou os representantes legais da Companhia, de todo e qualquer ato
necessário à realização da Emissão e da Oferta, bem como à prestação das Garantias,
inclusive, mas não se limitando à: (a) contratação de instituições integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores” sendo a instituição
intermediária líder “Coordenador Líder”) para a realização da Oferta, mediante a
celebração do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo); (b) contratação
dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se limitando, o banco
liquidante das Debêntures (“Banco Liquidante”), a instituição financeira responsável
pela escrituração das Debêntures (“Escriturador”), o assessor legal, o Agente
Fiduciário, entre outros, podendo, para tanto, negociar os termos e condições, assinar
os respectivos contratos e fixar-lhes os respectivos honorários; (c) celebração da
Escritura de Emissão; (d) celebração dos Contratos de Garantia; e (e) celebração de
todos os demais documentos e eventuais aditamentos, incluindo o Contrato de
Distribuição, além da prática de todos os atos necessários à efetivação da Emissão e
da Oferta; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da
Companhia e/ou por seus representantes legais no âmbito da Emissão e da Oferta,
incluindo aqueles praticados para implementação dos itens (i) a (iii) acima.
5.

Deliberações: por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições, após
debates e discussões, foram tomadas as seguintes deliberações:

5.1

Aprovar a realização da Emissão e da Oferta, com as seguintes características e
condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura de
Emissão:
(i)

Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures serão
depositadas para (a) distribuição pública no mercado primário por meio do
MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e
operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM
(“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (b)
negociação, no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores
Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as
negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas
eletronicamente na B3;

(ii)

Destinação dos Recursos: a totalidade dos recursos líquidos captados por meio
da Emissão serão destinados pela Companhia para o reforço de caixa e usos
corporativos gerais da Companhia;

(iii)

Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R$550.000.000,00
(quinhentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme
definido abaixo) (“Valor Total da Emissão”);
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(iv)

Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de
R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), na Data de Emissão;

(v)

Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das
Debêntures será 20 de agosto de 2020 (“Data de Emissão”);

(vi)

Número da Emissão: a Emissão representa a 15ª (décima quinta) emissão de
debêntures da Companhia;

(vii)

Número de Séries: a Emissão será realizada em série única;

(viii)

Quantidade de Debêntures: serão emitidas 550.000 (quinhentas e cinquenta
mil) Debêntures;

(ix)

Prazo e Data de Vencimento: ressalvadas as hipóteses de liquidação
antecipada da totalidade das Debêntures em razão da ocorrência de seu
resgate antecipado e/ou do vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures ou de Aquisição Facultativa (conforme definido
abaixo) para cancelamento da totalidade das Debêntures, conforme os termos
previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento
de 5 (cinco) anos, a contar da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em
20 de agosto de 2025 (“Data de Vencimento”);

(x)

Forma e Comprovação da Titularidade das Debêntures: as Debêntures serão
emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou
cautelas. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será
comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será
reconhecido, como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato
expedido pela B3 em nome dos Debenturistas para as Debêntures custodiadas
eletronicamente na B3;

(xi)

Conversibilidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de
emissão da Companhia;

(xii)

Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do
artigo 58, caput, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”);

(xiii)

Repactuação Programada: as Debêntures não serão objeto de repactuação
programada;

(xiv)

Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário não será atualizado
monetariamente;
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(xv)

Remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a
100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos
DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extragrupo, na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(conforme definido abaixo), calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na rede
mundial de computadores (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de
uma sobretaxa (spread) de 2,65% (dois inteiros e sessenta e cinco centésimos
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(“Remuneração”), calculados sob o regime de capitalização composta de
forma pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a data em que
ocorrerá a primeira subscrição e integralização das Debêntures (“Primeira
Data de Integralização”) ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme
definido abaixo) imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até a
data do efetivo pagamento, exclusive. A Remuneração será calculada de
acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão;

(xvi)

Datas de Pagamento da Remuneração: sem prejuízo dos pagamentos em
decorrência do resgate antecipado, vencimento antecipado ou amortização
extraordinária das Debêntures, a Remuneração será paga trimestralmente,
sem carência, a partir da Data de Emissão, sempre no dia20 (vinte) dos meses
de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano, ocorrendo o primeiro
pagamento em 20 de novembro de 2020 e, o último, na Data de Vencimento
(cada uma, uma “Data de Pagamento da Remuneração”);

(xvii)

Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: as
Debêntures serão subscritas e integralizadas de acordo com os procedimentos
da B3, observado o plano de distribuição a ser previsto na Escritura de Emissão
e no Contrato de Distribuição. O preço de subscrição das Debêntures (a) na
Primeira Data de Integralização será o seu Valor Nominal Unitário; e (b) nas
Datas de Integralização posteriores à Primeira Data de Integralização será o
Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculadas pro rata
temporis desde a Primeira Data de Integralização até a data da efetiva
integralização (“Preço de Integralização”). A integralização das Debêntures
será à vista e em moeda corrente nacional na Data de Integralização. Para os
fins da Emissão, define-se “Data de Integralização” a data em que ocorrerá a
subscrição e a integralização das Debêntures;

(xviii) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá, a seu exclusivo
critério, a qualquer momento, a partir da Data de Emissão, realizar o resgate
antecipado facultativo da totalidade das Debêntures, com o consequente
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cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento de prêmio aos
Debenturistas, de acordo com os termos e condições a serem previstos na
Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). O valor a ser
pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate Antecipado
Facultativo Total será equivalente (a) ao Valor Nominal Unitário ou o saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (b) da Remuneração,
calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização ou da
Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o
caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo
Total, (c) dos Encargos Moratórios (conforme definido abaixo) devidos e não
pagos até a data do referido resgate, e (d) de um prêmio flat de até 0,85%
incidente sobre os montantes indicados nas alíneas (a) e (b) acima,
equivalente aos percentuais apresentados na tabela a ser prevista na Escritura
de Emissão (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total”);
(xix)

Amortização Programada: sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do
resgate antecipado, vencimento antecipado ou amortização extraordinária das
Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, a partir do 24º (vigésimo
quarto) mês contado da Data de Emissão, inclusive, o saldo do Valor Nominal
Unitário será amortizado semestralmente, em parcelas consecutivas, a serem
pagas sempre no dia 20 (vinte) dos meses de fevereiro e agosto de cada ano,
sendo o primeiro pagamento em 20 de agosto de 2022 e o último, na Data de
Vencimento (cada uma, uma “Data de Amortização”), conforme cronograma
a ser previsto na Escritura de Emissão;

(xx)

Amortização Extraordinária Facultativa: a Companhia poderá, a seu exclusivo
critério, a qualquer momento, a partir da Data de Emissão, realizar a
amortização extraordinária facultativa das Debêntures, sendo certo que tal
amortização abrangerá, proporcionalmente, a totalidade das Debêntures e
estará, em qualquer hipótese, limitada a 98% (noventa e oito por cento) do
saldo do Valor Nominal Unitário, de acordo com os termos e condições a serem
previstos na Escritura de Emissão (“Amortização Extraordinária Facultativa”).
O valor a ser pago pela Companhia aos Debenturistas, no âmbito da
Amortização Extraordinária Facultativa será equivalente (a) à parcela do Valor
Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso,
acrescido (b) da Remuneração proporcional à referida parcela de amortização
extraordinária, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de
Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente
anterior, conforme o caso, até a data da efetiva Amortização Extraordinária
Facultativa, (c) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data da
referida amortização, e (d) de um prêmio flat de até 0,85% incidente sobre
os montantes indicados nas alíneas (a) e (b) acima, equivalente aos
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percentuais apresentados na tabela a ser prevista na Escritura de Emissão
(“Valor da Amortização Extraordinária Facultativa”);
(xxi)

Aquisição Facultativa: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, observado
o disposto na Lei das Sociedades por Ações, nos artigos 13 e 15 da Instrução
CVM 476 e na regulamentação aplicável da CVM, adquirir Debêntures por valor
igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, devendo tal fato constar do relatório da administração e das
demonstrações financeiras da Companhia, ou por valor superior ao Valor
Nominal Unitário, desde que observadas as regras expedidas pela CVM. As
Debêntures adquiridas pela Companhia nos termos acima poderão, a critério
da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente
colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para
permanência em tesouraria nos termos deste item, se e quando recolocadas
no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais
Debêntures;

(xxii)

Prorrogação dos Prazos: considerar-se-ão automaticamente prorrogados os
prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista na Escritura
de Emissão até o 1° (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu vencimento
coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo
aos valores a serem pagos. Exceto quando previsto expressamente de modo
diverso na Escritura de Emissão, entende-se por “Dia(s) Útil(eis)” (a) com
relação a qualquer obrigação pecuniária realizada por meio da B3, inclusive
para fins de cálculo, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado
declarado nacional; (b) com relação a qualquer obrigação pecuniária que não
seja realizada por meio da B3, qualquer dia no qual haja expediente nos
bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e que não
seja sábado ou domingo; e (c) com relação a qualquer obrigação não
pecuniária prevista na Escritura de Emissão, qualquer dia que não seja sábado
ou domingo ou feriado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

(xxiii) Local de Pagamento: os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer
outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da
Escritura de Emissão serão realizados pela Companhia, (a) no que se refere
ao Valor Nominal Unitário, à Remuneração e aos Encargos Moratórios, e com
relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por
meio da B3; ou (b) para as Debêntures que não estejam custodiadas
eletronicamente na B3, por meio do Escriturador ou, com relação aos
pagamentos que não possam ser realizados por meio do Escriturador, na sede
da Companhia, conforme o caso. Farão jus ao recebimento de qualquer valor
devido aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão aqueles que
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sejam Debenturistas ao final do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva
data do pagamento;
(xxiv) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento pela
Companhia de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos da
Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento da Remuneração,
calculada pro rata temporis desde a data do inadimplemento, até a data do
efetivo pagamento, incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial (a) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro
rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo
pagamento; e (b) multa convencional, irredutível e não compensatória, de
2% (dois por cento) (“Encargos Moratórios”);
(xxv)

Garantias: em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas (a) as
obrigações relativas ao pontual e integral pagamento, pela Companhia, do
Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o
caso, da Remuneração, do Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total e do
Valor da Amortização Extraordinária, dos Encargos Moratórios e dos demais
encargos, relativos às Debêntures e às Garantias, quando devidos, seja na
data de pagamento ou em decorrência de resgate antecipado das Debêntures,
ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures,
conforme previsto na Escritura de Emissão e nos Contratos de Garantia; (b) as
obrigações relativas a quaisquer outras obrigações pecuniárias assumidas pela
Companhia nos termos da Escritura de Emissão e das Garantias, nos termos
dos Contratos de Garantia, respectivamente, incluindo obrigações de pagar
honorários, despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou indenizações,
bem como as obrigações relativas ao Banco Liquidante, ao Escriturador, à B3,
ao Agente Fiduciário e demais prestadores de serviço envolvidos na Emissão;
e (c) as obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância que o
Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas venham a desembolsar no âmbito da
Emissão e/ou em virtude da constituição e manutenção das Garantias, bem
como todos e quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou extrajudiciais
incidentes sobre a excussão de tais Garantias, nos termos dos respectivos
contratos, conforme aplicável (“Obrigações Garantidas”), as Debêntures
contarão com as seguintes garantias reais: (1) alienação fiduciária, a ser
outorgada pela Companhia, em favor dos Debenturistas, representados pelo
Agente Fiduciário, da totalidade da sua posição no empreendimento
denominado “EDIFÍCIO PASSEIO CORPORATE” (“Alienação Fiduciária de
Imóvel” e “Imóvel”, respectivamente), nos termos do “Instrumento Particular
de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças” a ser
celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário, na qualidade de
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representante dos Debenturistas (“Contrato de Alienação Fiduciária de
Imóvel”); e (2) cessão fiduciária, a ser outorgada pela Companhia, em caráter
irrevogável e irretratável, em favor dos Debenturistas, representados pelo
Agente Fiduciário, de todos direitos creditórios decorrentes dos aluguéis do
Imóvel (“Direitos Creditórios”), bem como da respectiva conta vinculada na
qual deverão ser depositados os Direitos Creditórios (“Cessão Fiduciária de
Recebíveis” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Imóvel,
“Garantias”), nos termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de
Recebíveis e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente
Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas (“Contrato de
Cessão Fiduciária de Recebíveis” e, em conjunto com o Contrato de Alienação
Fiduciária de Imóvel, “Contratos de Garantia”);
(xxvi) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de
distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da
Instrução CVM 476, sob regime de garantia firme de colocação para o Valor
Total da Emissão, com a intermediação dos Coordenadores, nos termos do
“Instrumento Particular de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública,

com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia
Real, em Série Única, da 15ª (Décima Quinta) Emissão da BR Properties S.A.”,
a ser celebrado entre a Companhia e os Coordenadores (“Contrato de
Distribuição”);
(xxvii) Vencimento Antecipado: observado os termos da Escritura de Emissão, o
Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas todas as
obrigações constantes da Escritura de Emissão, na ocorrência das seguintes
hipóteses, sendo certo que a qualificação (automático ou não automático),
prazos de curas, limites e/ou valores mínimos (thresholds), especificações,
ressalvas e/ou exceções em relação a tais hipóteses serão negociados e
definidos na Escritura de Emissão, prevalecendo, em qualquer caso, os termos
ali previstos: (a) inadimplemento, pela Companhia, de qualquer obrigação
pecuniária relativa ao pagamento das Debêntures prevista na Escritura de
Emissão; (b) invalidade, nulidade, inexequibilidade ou ineficácia da Escritura
de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia, declarada em sentença arbitral,
decisão judicial ou administrativa ou em decisão interlocutória; (c)
questionamento judicial, pela Companhia, por qualquer Controladora
(conforme definido na Escritura de Emissão) da Companhia (se aplicável), por
qualquer Controlada (conforme definido na Escritura de Emissão), de qualquer
disposição da Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia; (d)
cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa
de transferência a terceiros, no todo ou em parte, pela Companhia, de
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qualquer de suas obrigações ou dos ativos objeto das Garantias, nos termos
da Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia; (e) (1) liquidação,
dissolução ou extinção da Companhia e/ou de qualquer Controlada; (2)
decretação de falência da Companhia e/ou de qualquer Controlada; (3)
pedido de autofalência formulado pela Companhia e/ou por qualquer
Controlada; (4) pedido de falência da Companhia e/ou de qualquer
Controlada, formulado por terceiros, não elidido no prazo legal; ou (5) pedido
de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia e/ou de qualquer
Controlada, independentemente do deferimento ou homologação do
respectivo pedido; (f) transformação da forma societária da Companhia de
sociedade por ações para qualquer outro tipo societário, nos termos dos
artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (g) vencimento
antecipado de qualquer dívida ou obrigação pecuniária da Companhia e/ou de
qualquer Controlada (ainda que na condição de garantidora); (h) distribuição
e/ou pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros sobre o capital próprio
ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Companhia, caso
a Companhia, esteja em mora com qualquer de suas obrigações pecuniárias
estabelecidas na Escritura de Emissão e nos Contratos de Garantia; (i)
descumprimento das obrigações relativas à destinação dos recursos
decorrentes da integralização das Debêntures previstas na Escritura de
Emissão; (j) existência de qualquer decisão judicial favorável a qualquer
pessoa que não aquelas indicadas na alínea (c) acima, acerca da invalidade,
ineficácia ou inexequibilidade da Escritura de Emissão; (k) inadimplemento,
pela Companhia, de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura
de Emissão e/ou nos Contratos de Garantia; (l) inadimplemento, pela
Companhia, de qualquer obrigação pecuniária não relativa ao pagamento das
Debêntures prevista na Escritura de Emissão e/ou nos Contratos de Garantia
(tais como despesas, custas, remuneração do Agente Fiduciária, honorários,
etc); (m) existência de qualquer decisão judicial favorável a qualquer pessoa
que não aquelas indicadas na alínea (c) acima, acerca da invalidade, ineficácia
ou inexequibilidade de qualquer das Garantias; (n) aquisição do controle
acionário (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das
Sociedades por Ações), direto da Companhia; (o) comprovação de que
qualquer das declarações prestadas pela Companhia, na Escritura de Emissão
ou nos Contratos de Garantia seja falsa, enganosa, incorreta, inconsistente ou
incompleta; (p) inadimplemento de qualquer decisão judicial e/ou de qualquer
decisão arbitral não sujeita a recurso, contra a Companhia e/ou contra
qualquer Controlada; (q) existência de decreto ou de qualquer outro ato de
qualquer entidade governamental de qualquer jurisdição determinando a
desapropriação, confisco ou expropriação de ativo(s) de propriedade da
Companhia e/ou de qualquer Controlada e/ou da posse, direta ou indireta, da
Companhia e/ou de qualquer Controlada; (r) não renovação, cancelamento,
-9SP - 28521902v1

revogação ou suspensão das autorizações, alvarás ou licenças, inclusive
ambientais, exigidas pelos órgãos competentes para o regular exercício das
atividades desenvolvidas pela Companhia e/ou por qualquer Controlada; (s)
cisão, fusão, incorporação, incorporação de ações ou qualquer forma de
reorganização societária, envolvendo a Companhia e/ou qualquer Controlada;
(t) redução de capital social da Companhia; (u) amortização de ações de
emissão da Companhia ou reembolso de ações de acionistas da Companhia,
nos termos no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações; (v) alteração do
objeto social da Companhia e/ou de qualquer Controlada, conforme disposto
em seu estatuto social ou contrato social, conforme o caso, vigente na Data
de Emissão; (w) protesto de títulos contra a Companhia e/ou contra qualquer
Controlada (ainda que na condição de garantidora); (x) inadimplemento pela
Companhia e/ou por qualquer Controlada (ainda que na condição de
garantidora), de qualquer dívida ou obrigação pecuniária, da Companhia e/ou
de qualquer Controlada (ainda que na condição de garantidora); (y)
cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários da Companhia
perante a CVM; (z) caso não ocorra o registro das Garantias, inclusive os
registros decorrentes de posteriores aditamentos, nos prazos previstos na
Escritura de Emissão e nos Contratos de Garantia; e (aa) não atendimento
pela Companhia de índices e limites financeiros e/ou relacionados ao Imóvel
a serem previstos na Escritura de Emissão; e
(xxviii) Demais características da Emissão: as demais características da Emissão e das
Debêntures serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão.
5.2

Aprovar a constituição, pela Companhia, das Garantias, em favor dos Debenturistas,
representados pelo Agente Fiduciário, em garantia do integral e pontual cumprimento
das Obrigações Garantidas;

5.3

Autorizar a diretoria da Companhia e/ou os representantes legais da Companhia, a
discutir, negociar e definir os termos e condições da Escritura de Emissão, bem como
praticar todo e qualquer ato e a assinar todo e qualquer documento necessário à
realização da Emissão e das Garantias ora aprovada, inclusive, mas não somente, (i)
a contratação: (a) dos Coordenadores; (b) do Banco Liquidante; (c) do Escriturador;
(d) do assessor legal; (e) do Agente Fiduciário; e (f) dos demais prestadores de
serviços necessários para a realização da Oferta, podendo, para tanto, negociar e
assinar os respectivos contratos e eventuais aditamentos; e (ii) a discussão,
negociação e definição dos termos e condições (especialmente os prêmios para
amortização extraordinária e/ou resgate antecipado das Debêntures, os índices
financeiros e/ou relacionados ao Imóvel, e a qualificação, prazos de curas, limites ou
valores mínimos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou exceções às hipóteses de
vencimento antecipado das Debêntures), bem como a celebração de todo e qualquer
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documento e eventuais aditamentos que se façam necessários, incluindo, mas não se
limitando, a Escritura de Emissão, os Contratos de Garantia e o Contrato de
Distribuição, além de promover o registro da Oferta perante a B3 e demais órgãos
competentes e as Garantias junto aos cartórios competentes.
5.4

Confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela administração
anteriormente à data desta reunião, em consonância com as deliberações acima.

6.

Encerramento: nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os
trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que
depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Assinaturas:
Mesa: Presidente: Rubens Mário Marques de Freitas; Secretário: Martín Andrés Jaco.
Membros do Conselho de Administração da Companhia: Rubens Mário Marques de
Freitas, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Fábio de Araújo Nogueira;
Charles Laganá Putze Danilo Gamboa.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.

_________________________________
Martín Andrés Jaco
Secretário
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