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CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE
VIAGENS S.A.
Debênture
1ª e 2ª Séries da 4ª Emissão

Carta aos investidores
Em atenção aos Srs. investidores,
Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de
2021 ("Resolução nº 17/21") e elaborado de acordo com as informações prestadas
pelo Emissor ou Devedor, conforme o caso, e observando as regras estabelecidas
no instrumento de emissão do respectivo ativo, disponibilizamos para análise de
V.Sas. o relatório anual deste Agente Fiduciário referente ao ano base de 2020.
Para facilitar a análise, em nosso site

zemos constar também uma versão

digital que
cará disponível pelo prazo legal no endereço eletrônico:
www.vortx.com.br, e está acompanhada de todos os documentos, informações e
relatórios produzidos e elaborados pelas partes relacionadas ao ativo, de acordo
com as obrigações que lhe foram atribuídas nos documentos da operação.
Informamos aos investidores ainda, que estamos trabalhando continuamente
para prover informação em tempo real a V.Sas. através da nossa plataforma
VxInforma+ e que, caso seja de seu interesse ter acesso às informações dos
ativos que possui, podemos franqueá-lo a qualquer momento.
Nossa missão é descomplicar o mercado de capitais
transparência e informação de qualidade em tempo integral.

e

proporcionar
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1. Características da operação
1.1 Dados da emissora
Nome

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE
VIAGENS S.A.

CNPJ

10.760.260/0001-19

Diretor de relação com investidores

Maurício Teles Montilha

CNPJ do auditor

57.755.217/0012-81

Auditor independente

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.

1.2 Dados da emissão
Série 1
IF

CVCB14

ISIN

BRCVCBDBS037

PU de emissão

R$1.000,00

Quantidade emitida

458.700

Volume emitido

R$458.700.000,00

Remuneração

CDI + 4%

Amortização

Outros

Data emissão

18/04/2019

Data vencimento

18/04/2023

Distribuição

ICVM 476
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Rating

Rating não é aplicável para esta operação

Pagamento de juros

Semestral

Data da primeira integralização

18/04/2019

Data do primeiro pagamento previsto em
contrato

18/10/2019

Início da rentabilidade

Emissão

Inadimplemento no período

Adimplente

Risco

Corporativo

Lastro

Venda e Compra

Série 2
IF

CVCB24

ISIN

BRCVCBDBS045

PU de emissão

R$1.000,00

Quantidade emitida

250.000

Volume emitido

R$250.000.000,00

Remuneração

CDI + 4,5000%

Amortização

Outros

Data emissão

18/04/2019

Data vencimento

18/04/2025

Distribuição

ICVM 476

Rating

Rating não é aplicável para esta operação

Pagamento de juros

Semestral

Data da primeira integralização

18/04/2019
2
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Data do primeiro pagamento previsto em
contrato

18/10/2019

Início da rentabilidade

Emissão

Inadimplemento no período

Adimplente

Risco

Corporativo

Lastro

Venda e Compra

1.3 Principais contratos e partes
EMISSAO DEBENTURE
Parte
Emissor

Agente Fiduciario

Nome
CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA DE VIAGENS S.A.
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES

CPF/CNPJ
10.760.260/0001-19

22.610.500/0001-88

MOBILIARIOS LTDA

EMISSAO DEBENTURE - 1 ADITAMENTO
Parte
Emissor

Agente Fiduciario

Nome
CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA DE VIAGENS S.A.
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ
10.760.260/0001-19

22.610.500/0001-88

3
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EMISSAO DEBENTURE - 2 ADITAMENTO
Parte

Nome

CPF/CNPJ

Emissor

CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA DE VIAGENS S.A.

10.760.260/0001-19

Agente Fiduciario

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

EMISSAO DEBENTURE - 3 ADITAMENTO
Parte

Nome

CPF/CNPJ

Emissor

CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA DE VIAGENS S.A.

10.760.260/0001-19

Agente Fiduciario

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88
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1.4 Fluxograma

1.5 Ativos em circulação em 31.12.2020
Série 1
IF

CVCB14

Emitida:

600.000

Em circulação:

458.700

Saldo cancelado ou não integralizado:

141.300

Convertidas:

0

Resgatadas:

0
5
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Saldo:

R$416.303.836,00

Série 2
IF

CVCB24

Emitida:

250.000

Em circulação:

250.000

Saldo cancelado ou não integralizado:

0

Convertidas:

0

Resgatadas:

0

Saldo:

R$227.023.490,90

1.6 Eventos nanceiros
4ª Emissão - Série 1
Pgto.
Pgto. Amrt.

Amrt.

Pgto.

Data Base

Pgto. Juros

Ordinária

Extraordi.

Amortização

Pgto. Total

20/04/2020

23,47063999

0,00000000

0,00000000

0,00000000

23,47063999

19/10/2020

12,60357999

0,00000000

0,00000000

0,00000000

12,60357999

23/11/2020

0,00000000

100,00000000

0,00000000

100,00000000

100,00000000
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4ª Emissão - Série 2

Pgto. Amrt.

Pgto.
Amrt.

Pgto.

Data Base

Pgto. Juros

Ordinária

Extraordi.

Amortização

Pgto. Total

20/04/2020

24,12729999

0,00000000

0,00000000

0,00000000

24,12729999

19/10/2020

12,95430000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

12,95430000

23/11/2020

0,00000000

100,00000000

0,00000000

100,00000000

100,00000000

2. Fatos relevantes
19/06/2020
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20200703 - Comunicado ao Mercado.pdf
Comunicado a Mercado acerca do equivoco nos e-mails de envio de documentação e
esclarecimentos de dúvidas do Agente Fiduciário.
17/06/2020
DEB - 4E1-2S - CVC - Fato Relavante 20200520.pdf
Divulgação DF

7

2020 - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 4º Emissão - Séries 1 e 2

3. Obrigações
3.1 Resumo

4. Informações nanceiras
4.1 Informações nanceiras da emissora
Nome auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.

CNPJ

57.755.217/0012-81

DEB - 4E1-2S - CVC - DF 2020.pdf
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Observação
Abaixo, fazemos seguir a opinião do auditor independente da emissora, segundo qual:
"Examinamos as demonstrações

nanceiras individuais e consolidadas da CVC Brasil

Operadora e Agência de Viagens S.A. (Companhia), identi camos como controladora e
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as
respectivas demonstrações de resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos uxos de caixa para o exercício ndo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, compreendendo as politicas contábeis signi cativas e
outras informações elucidativas"

5. Informações societárias da emissora
5.1 Informações societárias
Termo de Posse Diretoria CVC - 20210102 - Mauricio Montilha.pdf
Termo de Posse Diretoria CVC - 20210102 - Eliane Silveira Lapa _2021-2023.pdf
Termo de Posse Diretoria CVC - 20210102 - Leonel Andrade.pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - ARCA 20201209 Eleição Diretoria.pdf
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Observação
O Agente Fiduciário disponibiliza aos investidores neste item todos os documentos societários
que foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados para acesso no site da Comissão
de Valores Mobiliários. Abaixo fazemos seguir a lista dos documentos disponibilizados:

Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 09.12.2020 (Eleição da Diretoria);

Termo de posse da Sra. Eliane Silveira Lapa como Diretora sem designação especí ca, datado
de 02.02.2021;

Termo de posse da Sr. Maurício Teles Montilha como Diretor Financeiro e Diretor de Relações
com Investidores, datado de 02.02.2021; e

Termo de posse da Sr. Leonel Dias de Andrade Neto como Diretor Presidente, datado de
02.02.2021.

O Agente Fiduciário entende, dentro de sua avaliação, que as informações societárias
apresentadas pelo Emissor não implicam em alterações estatutárias ou societárias com efeitos
relevantes para os investidores.

10
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5.2 Organograma

11
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6. Assembleias
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DEB - 4E1-2S - CVC - AGD
Data: 03/07/2020
Ordem do Dia: I. examinem, discutam e deliberem, de forma separada, em suas respectivas
assembleias, a serem realizadas às (i) 10h00, no caso da assembleia dos Debenturistas da
1ª série, e (ii) 11h00, no caso dos Debenturistas da 2ª série, nos termos da Cláusula 5.2.1
da Escritura de Emissão, sobre: (i) a não declaração do vencimento das obrigações da
Companhia referentes às Debêntures, em razão do inadimplemento de obrigação não
pecuniária, nos termos da Cláusula 5.2.1, item (i), da Escritura de Emissão, relacionadas a
divulgação e disponibilização de demonstrações

nanceiras anuais (juntamente com

declaração rmada por diretores da Companhia), referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 (“Demonstrações Financeiras Anuais”), dentro do prazo legal
aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (subitens (b) e (c)), (iii), (iv)(subitem
(a)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; II. Caso aprovado o item “i”, acima,
em conjunto, examinem, discutam e deliberem sobre as seguintes matérias de interesse
comum aos Debenturistas, em assembleia a ser realizada as 12h00, nos termos da
Cláusula 8.11 da Escritura de Emissão: (a) concessão à Companhia de perdão temporário
(waiver) quanto ao eventual não cumprimento de obrigações não pecuniárias, nos termos
da Cláusula 5.2.1, item (i) da Escritura de Emissão, relacionadas a: (i) divulgação e
disponibilização de informações

nanceiras trimestrais (e respectivo formulário de

informações trimestrais), relativas ao primeiro trimestre do presente exercício social (“ITR
do Primeiro Trimestre”), dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1,
itens (i) (sub item (c)), (iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão;
(ii) convocação e realização de assembleia geral ordinária (incluindo atos correlatos, tais
como proposta da administração, edital de convocação, ata de assembleia), dentro do prazo
legal aplicável, em conformidade com a Cláusula 6.1, itens (i) (subitem (c)), (v), (viii) e (ix) da
Escritura de Emissão; (iii) quaisquer obrigações de envio à CVM e/ou B3 de informações
periódicas e eventuais e de divulgação de tais informações, conforme a Lei das Sociedades
por Ações e/ou regras emitidas pela CVM, em decorrência do disposto nos itens acima
deste edital, observado o disposto na Cláusula 6.1, itens (i), (iii), (v) e (ix) da Escritura de
Emissão; (iv) entrega de relatório especí co e cálculo de apuração do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas Demonstrações Financeiras
Anuais e no ITR do Primeiro Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula 6.1,
item (iv) (subitem (c)) e (xxix) da Escritura de Emissão; e (b) concessão à Companhia de
perdão temporário (waiver) quanto a observância pela Companhia do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas informações nanceiras
trimestrais relativas ao segundo e terceiro trimestres do corrente ano, nos termos da
Cláusula 5.2.1, item (x) da Escritura de Emissão. Os quóruns de instalação e deliberação
relacionados à matéria prevista no Item I acima serão computados em separado por Série,
nos termos das Cláusulas 5.2.1 e 5.2.3 da Escritura de Emissão. Caso aprovado o item “i”
13
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por ambas as séries, os quóruns de instalação e deliberação relacionados às matérias
previstas no Item II acima serão computados de forma conjunta entre os Debenturistas da
1ª Série e os Debenturistas da 2ª Série, nos termos da Cláusula 8.11 da Escritura de
Emissão.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20200703 - 1 Serie .pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20200703 - 2 Serie.pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20200703 - 1 e 2 Series.pdf
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DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - REABERTURA
Data: 07/08/2020
Ordem do Dia: I. examinem, discutam e deliberem, de forma separada, em suas respectivas
assembleias, a serem realizadas às (i) 10h00, no caso da assembleia dos Debenturistas da
1ª série, e (ii) 11h00, no caso dos Debenturistas da 2ª série, nos termos da Cláusula 5.2.1
da Escritura de Emissão, sobre: (i) a não declaração do vencimento das obrigações da
Companhia referentes às Debêntures, em razão do inadimplemento de obrigação não
pecuniária, nos termos da Cláusula 5.2.1, item (i), da Escritura de Emissão, relacionadas a
divulgação e disponibilização de demonstrações nanceiras anuais (juntamente com
declaração rmada por diretores da Companhia), referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 (“Demonstrações Financeiras Anuais”), dentro do prazo legal
aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (subitens (b) e (c)), (iii), (iv)(subitem
(a)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; II. Caso aprovado o item “i”, acima,
em conjunto, examinem, discutam e deliberem sobre as seguintes matérias de interesse
comum aos Debenturistas, em assembleia a ser realizada as 12h00, nos termos da
Cláusula 8.11 da Escritura de Emissão: (a) concessão à Companhia de perdão temporário
(waiver) quanto ao eventual não cumprimento de obrigações não pecuniárias, nos termos
da Cláusula 5.2.1, item (i) da Escritura de Emissão, relacionadas a: (i) divulgação e
disponibilização de informações

nanceiras trimestrais (e respectivo formulário de

informações trimestrais), relativas ao primeiro trimestre do presente exercício social (“ITR
do Primeiro Trimestre”), dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1,
itens (i) (sub item (c)), (iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão;
(ii) convocação e realização de assembleia geral ordinária (incluindo atos correlatos, tais
como proposta da administração, edital de convocação, ata de assembleia), dentro do prazo
legal aplicável, em conformidade com a Cláusula 6.1, itens (i) (subitem (c)), (v), (viii) e (ix) da
Escritura de Emissão; (iii) quaisquer obrigações de envio à CVM e/ou B3 de informações
periódicas e eventuais e de divulgação de tais informações, conforme a Lei das Sociedades
por Ações e/ou regras emitidas pela CVM, em decorrência do disposto nos itens acima
deste edital, observado o disposto na Cláusula 6.1, itens (i), (iii), (v) e (ix) da Escritura de
Emissão; (iv) entrega de relatório especí co e cálculo de apuração do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas Demonstrações Financeiras
Anuais e no ITR do Primeiro Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula 6.1,
item (iv) (subitem (c)) e (xxix) da Escritura de Emissão; e (b) concessão à Companhia de
perdão temporário (waiver) quanto a observância pela Companhia do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas informações

nanceiras

trimestrais relativas ao segundo e terceiro trimestres do corrente ano, nos termos da
Cláusula 5.2.1, item (x) da Escritura de Emissão. Os quóruns de instalação e deliberação
relacionados à matéria prevista no Item I acima serão computados em separado por Série,
nos termos das Cláusulas 5.2.1 e 5.2.3 da Escritura de Emissão. Caso aprovado o item “i”
15
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por ambas as séries, os quóruns de instalação e deliberação relacionados às matérias
previstas no Item II acima serão computados de forma conjunta entre os Debenturistas da
1ª Série e os Debenturistas da 2ª Série, nos termos da Cláusula 8.11 da Escritura de
Emissão.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20200807 - 2 Serie.pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20200807 - 1 Serie.pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20200807 - 1 e 2 Series.pdf

16

2020 - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 4º Emissão - Séries 1 e 2

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - REABERTURA
Data: 04/09/2020
rdem do Dia: I. examinem, discutam e deliberem, de forma separada, em suas respectivas
assembleias, a serem realizadas às (i) 10h00, no caso da assembleia dos Debenturistas da
1ª série, e (ii) 11h00, no caso dos Debenturistas da 2ª série, nos termos da Cláusula 5.2.1
da Escritura de Emissão, sobre: (i) a não declaração do vencimento das obrigações da
Companhia referentes às Debêntures, em razão do inadimplemento de obrigação não
pecuniária, nos termos da Cláusula 5.2.1, item (i), da Escritura de Emissão, relacionadas a
divulgação e disponibilização de demonstrações

nanceiras anuais (juntamente com

declaração rmada por diretores da Companhia), referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 (“Demonstrações Financeiras Anuais”), dentro do prazo legal
aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (subitens (b) e (c)), (iii), (iv)(subitem
(a)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; II. Caso aprovado o item “i”, acima,
em conjunto, examinem, discutam e deliberem sobre as seguintes matérias de interesse
comum aos Debenturistas, em assembleia a ser realizada as 12h00, nos termos da
Cláusula 8.11 da Escritura de Emissão: (a) concessão à Companhia de perdão temporário
(waiver) quanto ao eventual não cumprimento de obrigações não pecuniárias, nos termos
da Cláusula 5.2.1, item (i) da Escritura de Emissão, relacionadas a: (i) divulgação e
disponibilização de informações

nanceiras trimestrais (e respectivo formulário de

informações trimestrais), relativas ao primeiro trimestre do presente exercício social (“ITR
do Primeiro Trimestre”), dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1,
itens (i) (sub item (c)), (iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão;
(ii) convocação e realização de assembleia geral ordinária (incluindo atos correlatos, tais
como proposta da administração, edital de convocação, ata de assembleia), dentro do prazo
legal aplicável, em conformidade com a Cláusula 6.1, itens (i) (subitem (c)), (v), (viii) e (ix) da
Escritura de Emissão; (iii) quaisquer obrigações de envio à CVM e/ou B3 de informações
periódicas e eventuais e de divulgação de tais informações, conforme a Lei das Sociedades
por Ações e/ou regras emitidas pela CVM, em decorrência do disposto nos itens acima
deste edital, observado o disposto na Cláusula 6.1, itens (i), (iii), (v) e (ix) da Escritura de
Emissão; (iv) entrega de relatório especí co e cálculo de apuração do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas Demonstrações Financeiras
Anuais e no ITR do Primeiro Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula 6.1,
item (iv) (subitem (c)) e (xxix) da Escritura de Emissão; e (b) concessão à Companhia de
perdão temporário (waiver) quanto a observância pela Companhia do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas informações nanceiras
trimestrais relativas ao segundo e terceiro trimestres do corrente ano, nos termos da
Cláusula 5.2.1, item (x) da Escritura de Emissão. Os quóruns de instalação e deliberação
relacionados à matéria prevista no Item I acima serão computados em separado por Série,
nos termos das Cláusulas 5.2.1 e 5.2.3 da Escritura de Emissão. Caso aprovado o item “i”
17
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por ambas as séries, os quóruns de instalação e deliberação relacionados às matérias
previstas no Item II acima serão computados de forma conjunta entre os Debenturistas da
1ª Série e os Debenturistas da 2ª Série, nos termos da Cláusula 8.11 da Escritura de
Emissão.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20200904 (1 serie).pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20200904 (2 serie).pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20200904 (1 e 2 series).pdf
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DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - REABERTURA
Data: 02/10/2020
Ordem do Dia: I. examinem, discutam e deliberem, de forma separada, em suas respectivas
assembleias, a serem realizadas às (i) 10h00, no caso da assembleia dos Debenturistas da
1ª série, e (ii) 11h00, no caso dos Debenturistas da 2ª série, nos termos da Cláusula 5.2.1
da Escritura de Emissão, sobre: (i) a não declaração do vencimento das obrigações da
Companhia referentes às Debêntures, em razão do inadimplemento de obrigação não
pecuniária, nos termos da Cláusula 5.2.1, item (i), da Escritura de Emissão, relacionadas a
divulgação e disponibilização de demonstrações nanceiras anuais (juntamente com
declaração rmada por diretores da Companhia), referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 (“Demonstrações Financeiras Anuais”), dentro do prazo legal
aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (subitens (b) e (c)), (iii), (iv)(subitem
(a)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; II. Caso aprovado o item “i”, acima,
em conjunto, examinem, discutam e deliberem sobre as seguintes matérias de interesse
comum aos Debenturistas, em assembleia a ser realizada as 12h00, nos termos da
Cláusula 8.11 da Escritura de Emissão: (a) concessão à Companhia de perdão temporário
(waiver) quanto ao eventual não cumprimento de obrigações não pecuniárias, nos termos
da Cláusula 5.2.1, item (i) da Escritura de Emissão, relacionadas a: (i) divulgação e
disponibilização de informações

nanceiras trimestrais (e respectivo formulário de

informações trimestrais), relativas ao primeiro trimestre do presente exercício social (“ITR
do Primeiro Trimestre”), dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1,
itens (i) (sub item (c)), (iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão;
(ii) convocação e realização de assembleia geral ordinária (incluindo atos correlatos, tais
como proposta da administração, edital de convocação, ata de assembleia), dentro do prazo
legal aplicável, em conformidade com a Cláusula 6.1, itens (i) (subitem (c)), (v), (viii) e (ix) da
Escritura de Emissão; (iii) quaisquer obrigações de envio à CVM e/ou B3 de informações
periódicas e eventuais e de divulgação de tais informações, conforme a Lei das Sociedades
por Ações e/ou regras emitidas pela CVM, em decorrência do disposto nos itens acima
deste edital, observado o disposto na Cláusula 6.1, itens (i), (iii), (v) e (ix) da Escritura de
Emissão; (iv) entrega de relatório especí co e cálculo de apuração do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas Demonstrações Financeiras
Anuais e no ITR do Primeiro Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula 6.1,
item (iv) (subitem (c)) e (xxix) da Escritura de Emissão; e (b) concessão à Companhia de
perdão temporário (waiver) quanto a observância pela Companhia do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas informações

nanceiras

trimestrais relativas ao segundo e terceiro trimestres do corrente ano, nos termos da
Cláusula 5.2.1, item (x) da Escritura de Emissão. Os quóruns de instalação e deliberação
relacionados à matéria prevista no Item I acima serão computados em separado por Série,
nos termos das Cláusulas 5.2.1 e 5.2.3 da Escritura de Emissão. Caso aprovado o item “i”
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por ambas as séries, os quóruns de instalação e deliberação relacionados às matérias
previstas no Item II acima serão computados de forma conjunta entre os Debenturistas da
1ª Série e os Debenturistas da 2ª Série, nos termos da Cláusula 8.11 da Escritura de
Emissão.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201002 - Reabertura - 1 e 2 Series.pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201002 - Reabertura - 1 Serie.pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201002 - Reabertura - 2 Serie.pdf

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - NOVA AGD
Data: 02/10/2020
(i) a não declaração do vencimento das obrigações da Companhia referentes às
Debêntures, em razão do inadimplemento de obrigação não pecuniária, nos termos da
Cláusula 5.2.1, item (i), da Escritura de Emissão, relacionadas à (a) divulgação e
disponibilização das informações nanceiras trimestrais (ITR), devidamente revisadas pelos
seus auditores independentes, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com
as regras emitidas pela CVM, acompanhadas de notas explicativas e do parecer de
auditores independentes registrados na CVM, referentes a 30 de junho de 2020 (“ITR do 2º
Trimestre”), dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (sub
item (c)), (iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; e (b) entrega
de relatório especí co de apuração do Índice Financeiro (conforme de nido na Escritura de
Emissão), com base no ITR do 2º Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula
6.1, item (iv) (subitem (c)) da Escritura de Emissão; e (ii) autorização para que o Agente
Fiduciário pratique, em conjunto com a Companhia, no que couber, todas as providências
necessárias para o cumprimento integral das deliberações tomadas no âmbito da presente
Assembleia.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201002 - Abertura - 1 Serie.pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201002 - Abertura - 2 Serie.pdf
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DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - NOVA AGD
Data: 21/10/2020
Ordem do Dia: (i) autorização para celebração do aditamento à Escritura de Emissão, de
forma a incluir novo item na cláusula “5.2.1 – Eventos de Vencimento Antecipado Mediante
Assembleia Geral de Debenturistas”, prevendo a obrigação da Companhia de não constituir
quaisquer ônus ou gravames sobre bens ou direitos de sua titularidade em favor de
terceiros (negative pledge)”, a não ser na hipótese de outorga aos Debenturistas de ônus
ou gravames da mesma natureza; e (ii) autorização para que o Agente Fiduciário pratique,
em conjunto com a Companhia, no que couber, todas as providências necessárias para o
cumprimento integral das deliberações tomadas no âmbito da Assembleia.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201021 - Abertura - 1 Serie (Site).pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201021 - Abertura - 2 Serie (Site).pdf
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DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - REABERTURA - 1 AGD
Data: 21/10/2020
Ordem do Dia: I. examinem, discutam e deliberem, de forma separada, em suas respectivas
assembleias, a serem realizadas às (i) 10h00, no caso da assembleia dos Debenturistas da
1ª série, e (ii) 11h00, no caso dos Debenturistas da 2ª série, nos termos da Cláusula 5.2.1
da Escritura de Emissão, sobre: (i) a não declaração do vencimento das obrigações da
Companhia referentes às Debêntures, em razão do inadimplemento de obrigação não
pecuniária, nos termos da Cláusula 5.2.1, item (i), da Escritura de Emissão, relacionadas a
divulgação e disponibilização de demonstrações

nanceiras anuais (juntamente com

declaração rmada por diretores da Companhia), referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 (“Demonstrações Financeiras Anuais”), dentro do prazo legal
aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (subitens (b) e (c)), (iii), (iv)(subitem
(a)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; II. Caso aprovado o item “i”, acima,
em conjunto, examinem, discutam e deliberem sobre as seguintes matérias de interesse
comum aos Debenturistas, em assembleia a ser realizada as 12h00, nos termos da
Cláusula 8.11 da Escritura de Emissão: (a) concessão à Companhia de perdão temporário
(waiver) quanto ao eventual não cumprimento de obrigações não pecuniárias, nos termos
da Cláusula 5.2.1, item (i) da Escritura de Emissão, relacionadas a: (i) divulgação e
disponibilização de informações

nanceiras trimestrais (e respectivo formulário de

informações trimestrais), relativas ao primeiro trimestre do presente exercício social (“ITR
do Primeiro Trimestre”), dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1,
itens (i) (sub item (c)), (iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão;
(ii) convocação e realização de assembleia geral ordinária (incluindo atos correlatos, tais
como proposta da administração, edital de convocação, ata de assembleia), dentro do prazo
legal aplicável, em conformidade com a Cláusula 6.1, itens (i) (subitem (c)), (v), (viii) e (ix) da
Escritura de Emissão; (iii) quaisquer obrigações de envio à CVM e/ou B3 de informações
periódicas e eventuais e de divulgação de tais informações, conforme a Lei das Sociedades
por Ações e/ou regras emitidas pela CVM, em decorrência do disposto nos itens acima
deste edital, observado o disposto na Cláusula 6.1, itens (i), (iii), (v) e (ix) da Escritura de
Emissão; (iv) entrega de relatório especí co e cálculo de apuração do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas Demonstrações Financeiras
Anuais e no ITR do Primeiro Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula 6.1,
item (iv) (subitem (c)) e (xxix) da Escritura de Emissão; e (b) concessão à Companhia de
perdão temporário (waiver) quanto a observância pela Companhia do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas informações nanceiras
trimestrais relativas ao segundo e terceiro trimestres do corrente ano, nos termos da
Cláusula 5.2.1, item (x) da Escritura de Emissão. Os quóruns de instalação e deliberação
relacionados à matéria prevista no Item I acima serão computados em separado por Série,
nos termos das Cláusulas 5.2.1 e 5.2.3 da Escritura de Emissão. Caso aprovado o item “i”
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por ambas as séries, os quóruns de instalação e deliberação relacionados às matérias
previstas no Item II acima serão computados de forma conjunta entre os Debenturistas da
1ª Série e os Debenturistas da 2ª Série, nos termos da Cláusula 8.11 da Escritura de
Emissão.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201021 - Reabertura - 1 Série (10h00) (Site).pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201021 - Reabertura - 2 Série (11h00) (Site).pdf

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - REABERTURA - 2 AGD
Data: 21/10/2020
(i) a não declaração do vencimento das obrigações da Companhia referentes às
Debêntures, em razão do inadimplemento de obrigação não pecuniária, nos termos da
Cláusula 5.2.1, item (i), da Escritura de Emissão, relacionadas à (a) divulgação e
disponibilização das informações nanceiras trimestrais (ITR), devidamente revisadas pelos
seus auditores independentes, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com
as regras emitidas pela CVM, acompanhadas de notas explicativas e do parecer de
auditores independentes registrados na CVM, referentes a 30 de junho de 2020 (“ITR do 2º
Trimestre”), dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (sub
item (c)), (iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; e (b) entrega
de relatório especí co de apuração do Índice Financeiro (conforme de nido na Escritura de
Emissão), com base no ITR do 2º Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula
6.1, item (iv) (subitem (c)) da Escritura de Emissão; e (ii) autorização para que o Agente
Fiduciário pratique, em conjunto com a Companhia, no que couber, todas as providências
necessárias para o cumprimento integral das deliberações tomadas no âmbito da presente
Assembleia.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201021 - Reabertura - 1 Série (10h45) (Site).pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201021 - Reabertura - 2 Série (11h45) (Site).pdf
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DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - REABERTURA - AMBAS AS SERIES
Data: 21/10/2020
Ordem do Dia: (a) concessão à Companhia de perdão temporário (waiver) quanto ao
eventual não cumprimento de obrigações não pecuniárias, nos termos da Cláusula 5.2.1,
item (i) da Escritura de Emissão, relacionadas a: (i) divulgação e disponibilização de
informações nanceiras trimestrais (e respectivo formulário de informações trimestrais),
relativas ao primeiro trimestre do presente exercício social (“ITR do Primeiro Trimestre”),
dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (sub item (c)),
(iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; (ii) convocação e
realização de assembleia geral ordinária (incluindo atos correlatos, tais como proposta da
administração, edital de convocação, ata de assembleia), dentro do prazo legal aplicável, em
conformidade com a Cláusula 6.1, itens (i) (subitem (c)), (v), (viii) e (ix) da Escritura de
Emissão; (iii) quaisquer obrigações de envio à CVM e/ou B3 de informações periódicas e
eventuais e de divulgação de tais informações, conforme a Lei das Sociedades por Ações
e/ou regras emitidas pela CVM, em decorrência do disposto nos itens acima deste edital,
observado o disposto na Cláusula 6.1, itens (i), (iii), (v) e (ix) da Escritura de Emissão; (iv)
entrega de relatório especí co e cálculo de apuração do Índice Financeiro (conforme
de nido na Escritura de Emissão), com base nas Demonstrações Financeiras Anuais e no
ITR do Primeiro Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula 6.1, item (iv)
(subitem (c)) e (xxix) da Escritura de Emissão; e (b) concessão à Companhia de perdão
temporário (waiver) quanto a observância pela Companhia do Índice Financeiro (conforme
de nido na Escritura de Emissão), com base nas informações

nanceiras trimestrais

relativas ao segundo e terceiro trimestres do corrente ano, nos termos da Cláusula 5.2.1,
item (x) da Escritura de Emissão.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201021 - Reabertura - 1 e 2 Series (Site).pdf
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DEB - 4E1-2S - CVC - AGD
Data: 28/10/2020
Ordem do Dia: (i) autorização para celebração do aditamento à Escritura de Emissão, de
forma a incluir novo item na cláusula “5.2.1 – Eventos de Vencimento Antecipado Mediante
Assembleia Geral de Debenturistas”, prevendo a obrigação da Companhia de não constituir
quaisquer ônus ou gravames sobre bens ou direitos de sua titularidade em favor de
terceiros (negative pledge)”, a não ser na hipótese de outorga aos Debenturistas de ônus
ou gravames da mesma natureza; e (ii) autorização para que o Agente Fiduciário pratique,
em conjunto com a Companhia, no que couber, todas as providências necessárias para o
cumprimento integral das deliberações tomadas no âmbito da Assembleia.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201028 - Reabertura - 1ª Série - Negative Pledge.pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201028 - Reabertura - 2ª Série - Negative Pledge.pdf
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DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - 1 AGD
Data: 30/10/2020
Ordem do Dia: I. examinem, discutam e deliberem, de forma separada, em suas respectivas
assembleias, a serem realizadas às (i) 10h00, no caso da assembleia dos Debenturistas da
1ª série, e (ii) 11h00, no caso dos Debenturistas da 2ª série, nos termos da Cláusula 5.2.1
da Escritura de Emissão, sobre: (i) a não declaração do vencimento das obrigações da
Companhia referentes às Debêntures, em razão do inadimplemento de obrigação não
pecuniária, nos termos da Cláusula 5.2.1, item (i), da Escritura de Emissão, relacionadas a
divulgação e disponibilização de demonstrações

nanceiras anuais (juntamente com

declaração rmada por diretores da Companhia), referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 (“Demonstrações Financeiras Anuais”), dentro do prazo legal
aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (subitens (b) e (c)), (iii), (iv)(subitem
(a)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; II. Caso aprovado o item “i”, acima,
em conjunto, examinem, discutam e deliberem sobre as seguintes matérias de interesse
comum aos Debenturistas, em assembleia a ser realizada as 12h00, nos termos da
Cláusula 8.11 da Escritura de Emissão: (a) concessão à Companhia de perdão temporário
(waiver) quanto ao eventual não cumprimento de obrigações não pecuniárias, nos termos
da Cláusula 5.2.1, item (i) da Escritura de Emissão, relacionadas a: (i) divulgação e
disponibilização de informações

nanceiras trimestrais (e respectivo formulário de

informações trimestrais), relativas ao primeiro trimestre do presente exercício social (“ITR
do Primeiro Trimestre”), dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1,
itens (i) (sub item (c)), (iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão;
(ii) convocação e realização de assembleia geral ordinária (incluindo atos correlatos, tais
como proposta da administração, edital de convocação, ata de assembleia), dentro do prazo
legal aplicável, em conformidade com a Cláusula 6.1, itens (i) (subitem (c)), (v), (viii) e (ix) da
Escritura de Emissão; (iii) quaisquer obrigações de envio à CVM e/ou B3 de informações
periódicas e eventuais e de divulgação de tais informações, conforme a Lei das Sociedades
por Ações e/ou regras emitidas pela CVM, em decorrência do disposto nos itens acima
deste edital, observado o disposto na Cláusula 6.1, itens (i), (iii), (v) e (ix) da Escritura de
Emissão; (iv) entrega de relatório especí co e cálculo de apuração do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas Demonstrações Financeiras
Anuais e no ITR do Primeiro Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula 6.1,
item (iv) (subitem (c)) e (xxix) da Escritura de Emissão; e (b) concessão à Companhia de
perdão temporário (waiver) quanto a observância pela Companhia do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas informações

nanceiras

trimestrais relativas ao segundo e terceiro trimestres do corrente ano, nos termos da
Cláusula 5.2.1, item (x) da Escritura de Emissão. Os quóruns de instalação e deliberação
relacionados à matéria prevista no Item I acima serão computados em separado por Série,
nos termos das Cláusulas 5.2.1 e 5.2.3 da Escritura de Emissão. Caso aprovado o item “i”
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por ambas as séries, os quóruns de instalação e deliberação relacionados às matérias
previstas no Item II acima serão computados de forma conjunta entre os Debenturistas da
1ª Série e os Debenturistas da 2ª Série, nos termos da Cláusula 8.11 da Escritura de
Emissão.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201030 - Reabertura - 1ª Série - 10h00.pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201030 - Reabertura - 2ª Série - 11h00.pdf

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - 2 AGD
Data: 30/10/2020
(i) a não declaração do vencimento das obrigações da Companhia referentes às
Debêntures, em razão do inadimplemento de obrigação não pecuniária, nos termos da
Cláusula 5.2.1, item (i), da Escritura de Emissão, relacionadas à (a) divulgação e
disponibilização das informações nanceiras trimestrais (ITR), devidamente revisadas pelos
seus auditores independentes, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com
as regras emitidas pela CVM, acompanhadas de notas explicativas e do parecer de
auditores independentes registrados na CVM, referentes a 30 de junho de 2020 (“ITR do 2º
Trimestre”), dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (sub
item (c)), (iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; e (b) entrega
de relatório especí co de apuração do Índice Financeiro (conforme de nido na Escritura de
Emissão), com base no ITR do 2º Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula
6.1, item (iv) (subitem (c)) da Escritura de Emissão; e (ii) autorização para que o Agente
Fiduciário pratique, em conjunto com a Companhia, no que couber, todas as providências
necessárias para o cumprimento integral das deliberações tomadas no âmbito da presente
Assembleia.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201030 - Reabertura - 1ª Série - 10h45.pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201030 - Reabertura - 2ª Série - 11h45.pdf
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DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - REABERTURA - AMBAS AS SERIES
Data: 30/10/2020
Ordem do Dia: (a) concessão à Companhia de perdão temporário (waiver) quanto ao
eventual não cumprimento de obrigações não pecuniárias, nos termos da Cláusula 5.2.1,
item (i) da Escritura de Emissão, relacionadas a: (i) divulgação e disponibilização de
informações

nanceiras trimestrais (e respectivo formulário de informações trimestrais),

relativas ao primeiro trimestre do presente exercício social (“ITR do Primeiro Trimestre”),
dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (sub item (c)),
(iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; (ii) convocação e
realização de assembleia geral ordinária (incluindo atos correlatos, tais como proposta da
administração, edital de convocação, ata de assembleia), dentro do prazo legal aplicável, em
conformidade com a Cláusula 6.1, itens (i) (subitem (c)), (v), (viii) e (ix) da Escritura de
Emissão; (iii) quaisquer obrigações de envio à CVM e/ou B3 de informações periódicas e
eventuais e de divulgação de tais informações, conforme a Lei das Sociedades por Ações
e/ou regras emitidas pela CVM, em decorrência do disposto nos itens acima deste edital,
observado o disposto na Cláusula 6.1, itens (i), (iii), (v) e (ix) da Escritura de Emissão; (iv)
entrega de relatório especí co e cálculo de apuração do Índice Financeiro (conforme
de nido na Escritura de Emissão), com base nas Demonstrações Financeiras Anuais e no
ITR do Primeiro Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula 6.1, item (iv)
(subitem (c)) e (xxix) da Escritura de Emissão; e (b) concessão à Companhia de perdão
temporário (waiver) quanto a observância pela Companhia do Índice Financeiro (conforme
de nido na Escritura de Emissão), com base nas informações

nanceiras trimestrais

relativas ao segundo e terceiro trimestres do corrente ano, nos termos da Cláusula 5.2.1,
item (x) da Escritura de Emissão.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201030 - Reabertura - 1ª e 2ª Séries.pdf
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DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - 1 AGD
Data: 12/11/2020
Ordem do Dia: I. examinem, discutam e deliberem, de forma separada, em suas respectivas
assembleias, a serem realizadas às (i) 10h00, no caso da assembleia dos Debenturistas da
1ª série, e (ii) 11h00, no caso dos Debenturistas da 2ª série, nos termos da Cláusula 5.2.1
da Escritura de Emissão, sobre: (i) a não declaração do vencimento das obrigações da
Companhia referentes às Debêntures, em razão do inadimplemento de obrigação não
pecuniária, nos termos da Cláusula 5.2.1, item (i), da Escritura de Emissão, relacionadas a
divulgação e disponibilização de demonstrações

nanceiras anuais (juntamente com

declaração rmada por diretores da Companhia), referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 (“Demonstrações Financeiras Anuais”), dentro do prazo legal
aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (subitens (b) e (c)), (iii), (iv)(subitem
(a)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; II. Caso aprovado o item “i”, acima,
em conjunto, examinem, discutam e deliberem sobre as seguintes matérias de interesse
comum aos Debenturistas, em assembleia a ser realizada as 12h00, nos termos da
Cláusula 8.11 da Escritura de Emissão: (a) concessão à Companhia de perdão temporário
(waiver) quanto ao eventual não cumprimento de obrigações não pecuniárias, nos termos
da Cláusula 5.2.1, item (i) da Escritura de Emissão, relacionadas a: (i) divulgação e
disponibilização de informações

nanceiras trimestrais (e respectivo formulário de

informações trimestrais), relativas ao primeiro trimestre do presente exercício social (“ITR
do Primeiro Trimestre”), dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1,
itens (i) (sub item (c)), (iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão;
(ii) convocação e realização de assembleia geral ordinária (incluindo atos correlatos, tais
como proposta da administração, edital de convocação, ata de assembleia), dentro do prazo
legal aplicável, em conformidade com a Cláusula 6.1, itens (i) (subitem (c)), (v), (viii) e (ix) da
Escritura de Emissão; (iii) quaisquer obrigações de envio à CVM e/ou B3 de informações
periódicas e eventuais e de divulgação de tais informações, conforme a Lei das Sociedades
por Ações e/ou regras emitidas pela CVM, em decorrência do disposto nos itens acima
deste edital, observado o disposto na Cláusula 6.1, itens (i), (iii), (v) e (ix) da Escritura de
Emissão; (iv) entrega de relatório especí co e cálculo de apuração do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas Demonstrações Financeiras
Anuais e no ITR do Primeiro Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula 6.1,
item (iv) (subitem (c)) e (xxix) da Escritura de Emissão; e (b) concessão à Companhia de
perdão temporário (waiver) quanto a observância pela Companhia do Índice Financeiro
(conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas informações

nanceiras

trimestrais relativas ao segundo e terceiro trimestres do corrente ano, nos termos da
Cláusula 5.2.1, item (x) da Escritura de Emissão. Os quóruns de instalação e deliberação
relacionados à matéria prevista no Item I acima serão computados em separado por Série,
nos termos das Cláusulas 5.2.1 e 5.2.3 da Escritura de Emissão. Caso aprovado o item “i”
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por ambas as séries, os quóruns de instalação e deliberação relacionados às matérias
previstas no Item II acima serão computados de forma conjunta entre os Debenturistas da
1ª Série e os Debenturistas da 2ª Série, nos termos da Cláusula 8.11 da Escritura de
Emissão.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201112 - Reabertura - 1ª Série - 10h00.pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201112 - Reabertura - 2ª Série - 11h00.pdf

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - 2 AGD
Data: 12/11/2020
(i) a não declaração do vencimento das obrigações da Companhia referentes às
Debêntures, em razão do inadimplemento de obrigação não pecuniária, nos termos da
Cláusula 5.2.1, item (i), da Escritura de Emissão, relacionadas à (a) divulgação e
disponibilização das informações nanceiras trimestrais (ITR), devidamente revisadas pelos
seus auditores independentes, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com
as regras emitidas pela CVM, acompanhadas de notas explicativas e do parecer de
auditores independentes registrados na CVM, referentes a 30 de junho de 2020 (“ITR do 2º
Trimestre”), dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (sub
item (c)), (iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; e (b) entrega
de relatório especí co de apuração do Índice Financeiro (conforme de nido na Escritura de
Emissão), com base no ITR do 2º Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula
6.1, item (iv) (subitem (c)) da Escritura de Emissão; e (ii) autorização para que o Agente
Fiduciário pratique, em conjunto com a Companhia, no que couber, todas as providências
necessárias para o cumprimento integral das deliberações tomadas no âmbito da presente
Assembleia.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201112 - Reabertura - 1ª Série - 10h45 Site.pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201112 - Reabertura - 2ª Série - 10h45 Site.pdf
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DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - REABERTURA - AMBAS AS SERIES
Data: 12/11/2020
Ordem do Dia: (a) concessão à Companhia de perdão temporário (waiver) quanto ao
eventual não cumprimento de obrigações não pecuniárias, nos termos da Cláusula 5.2.1,
item (i) da Escritura de Emissão, relacionadas a: (i) divulgação e disponibilização de
informações

nanceiras trimestrais (e respectivo formulário de informações trimestrais),

relativas ao primeiro trimestre do presente exercício social (“ITR do Primeiro Trimestre”),
dentro do prazo legal aplicável, conforme previsto na Cláusula 6.1, itens (i) (sub item (c)),
(iv) (subitem (b)), (v), (viii), (ix), (xx) e (xxviii) da Escritura de Emissão; (ii) convocação e
realização de assembleia geral ordinária (incluindo atos correlatos, tais como proposta da
administração, edital de convocação, ata de assembleia), dentro do prazo legal aplicável, em
conformidade com a Cláusula 6.1, itens (i) (subitem (c)), (v), (viii) e (ix) da Escritura de
Emissão; (iii) quaisquer obrigações de envio à CVM e/ou B3 de informações periódicas e
eventuais e de divulgação de tais informações, conforme a Lei das Sociedades por Ações
e/ou regras emitidas pela CVM, em decorrência do disposto nos itens acima deste edital,
observado o disposto na Cláusula 6.1, itens (i), (iii), (v) e (ix) da Escritura de Emissão; (iv)
entrega de relatório especí co e cálculo de apuração do Índice Financeiro (conforme
de nido na Escritura de Emissão), com base nas Demonstrações Financeiras Anuais e no
ITR do Primeiro Trimestre, em conformidade com o disposto na Cláusula 6.1, item (iv)
(subitem (c)) e (xxix) da Escritura de Emissão; e (b) concessão à Companhia de perdão
temporário (waiver) quanto a observância pela Companhia do Índice Financeiro (conforme
de nido na Escritura de Emissão), com base nas informações

nanceiras trimestrais

relativas ao segundo e terceiro trimestres do corrente ano, nos termos da Cláusula 5.2.1,
item (x) da Escritura de Emissão.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201112 - Reabertura - 1ª e 2ª Séries.pdf
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DEB - 4E1-2S - CVC - AGD - 2 AGD
Data: 19/11/2020
V – Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia, conforme
proposta apresentada pelos Debenturistas à Companhia na assembleia geral de
debenturistas realizada no dia 30 de outubro de 2020: (i) alteração dos Juros
Remuneratórios das Debêntures de cada Série, previstos na Cláusula 4.23 – Juros
Remuneratórios da Escritura de Emissão, a repactuação de seus termos e condições; (ii)
alteração da hipótese de vencimento antecipado das Debêntures, relativa a restrições
quanto a distribuição e/ou pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros sobre capital
próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Emissora, conforme
previsto na Cláusula 5.1.1 (Eventos de Vencimento Antecipado de Declaração Automática),
item (viii) da Escritura de Emissão; (iii) alteração da hipótese de vencimento antecipado das
Debêntures, relativa a observância de Índice Financeiro pela Emissora, conforme previsto
na Cláusula 5.2.1 (Eventos de Vencimento Antecipado Mediante AGD), item (x) da Escritura
de Emissão; (iv) inclusão na Escritura de Emissão de novo item na Cláusula 5.2.1 (Eventos
de Vencimento Antecipado Mediante AGD), referente aos termos e condições aplicáveis à
realização pela Emissora de evento de capitalização e/ou de liquidez; e (v) autorização para
que o Agente Fiduciário pratique, em conjunto com a Companhia, no que couber, todos e
quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações
aprovadas no âmbito da Assembleia, incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração
e formalização de aditamento à Escritura de Emissão.
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DEB - 1E 1-2S - CVC - AGD
Data: 25/11/2020
O Sr. Ricardo Simões Russo, inscrito no CPF nº 257.379.308-74, na qualidade de presidente
das assembleias gerais de debenturistas da Primeira Série e da Segunda Série da 4ª
(Quarta) Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações, em até Duas Séries, da
Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da CVC Brasil
Operado e Agência de Viagens S.A., realizadas em 19 de novembro de 2020, às 10h00 e às
11h00 (“Presidente” e “AGDs”) e o Sr. Matheus Degani Dekker, inscrito no CPF nº
439.533.078-94, na qualidade de secretário das AGDs (“Secretário”), atestam para todos os
ns de direito, que por um erro material, quando da lavratura das atas das AGDs, constou
erroneamente apenas duas parcelas na tabela do cronograma de amortização das
Debêntures da Segunda Série, quando deveriam constar três parcelas na tabela do
cronograma de amortização das Debêntures da Segunda Série. Desta forma, serve a
presente para reti car o Anexo I das atas das AGDs, conforme abaixo transcrito:

DEB - 4E1-2S - CVC - Termo de Re-Rati cação.pdf

DEB - 1E 1-2S - CVC - AGD
Data: 16/11/2020
DEB - 1E 1-2S - CVC - AGD.

DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201116 - Reabertura - 1ª Série - 10h45 Site (Jucesp).pdf

7. Constituição e aplicação de fundos
Caso existam Fundos atrelados a essa operação, as informações estarão descritas no Item 9
"Manutenção e Su ciência de Garantias" deste Relatório.
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8. Destinação de recursos
Conforme Cláusula 3.2.1 da Escritura de Emissão de Debêntures, os recursos captados com a
Oferta, seja por meio da emissão das Debêntures da Primeira Série (conforme abaixo de nido)
ou pela emissão das Debêntures da Segunda Série (conforme abaixo de nido), serão
totalmente destinados ao reforço de capital da Emissora, com o objetivo de cobrir
necessidades de capital de giro. Sem prejuízo das informações contidas nesse item, o Agente
Fiduciário vem diligenciando junto a Emissora para recebimento de todos os eventuais
documentos faltantes para comprovação da destinação de recursos.

9. Manutenção da su ciência e exequibilidade
de garantias
Observação
As Debêntures não contam com garantias, sendo que o pontual pagamento do saldo devedor
das Debêntures depende exclusivamente da capacidade

nanceira do Emissor. Informações

sobre a capacidade nanceira do Emissor devem ser observadas no item 4.1 deste relatório.

10. Covenants nanceiros
Houve concessão à Companhia de perdão temporário (waiver) quanto a observância pela
Companhia do Índice Financeiro (conforme de nido na Escritura de Emissão), com base nas
informações nanceiras trimestrais relativas ao primeiro, segundo e terceiro trimestres do
corrente ano, nos termos da Cláusula 5.2.1, item (x) da Escritura de Emissão, adicionalmente,
realizamos o cálculo do índice nanceiro referente ao quarto trimestre, vide anexo:

CVC - Ata de AGD 4ª Emissão - 1ª e 2ª Séries (EVA_Covenants) (v. assinatura - (38754617.5)
(3).pdf
DEB - 4E1-2S - CVC - AGD 20201112 - Reabertura - 1ª e 2ª Séries.pdf
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DEB - 4E1-2S - CVC - Covenants 4ºTri2020.pdf

11. Bens entregues ao duciário
Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

12. Veri cação de lastro
Não aplicável.

13. Parecer e declaração do agente duciário
A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente
apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este
relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas
informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na
obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos
na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e,
(iv) não possui qualquer con ito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.
As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na
documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão,
incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso.
As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento,
análise de crédito ou da situação econômica ou

nanceira da Emissora, nem tampouco

garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos
títulos emitidos.

*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste
Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para
consulta online no site do Agente Fiduciário
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14. Outras emissões
A presente Emissora não possui outras emissões nas quais a Vórtx exerce o papel de Agente
Fiduciário
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