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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35300367596
Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Série da 4ª (Quarta) Emissão de
Debêntures Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária,
para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da CVC Brasil Operadora e Agência
de Viagens S.A.
Realizada em 19 de novembro de 2020
I - Data, Hora e Local: Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro do ano de 2020, às
10h00, exclusivamente de modo digital, com realização de vídeo conferência online através
da Plataforma Voitel, cujo link de acesso da plataforma foi disponibilizado pela CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia” ou “Emissora”) aos Debenturistas da
Primeira Série (conforme a seguir definido) habilitados, nos termos do Edital de Convocação
(conforme abaixo definido), tendo sido considerada, nos termos do artigo 3º, §2º da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 625, de 14 de maio de 2020 ("Instrução CVM
625"), como sido realizada na sede social da Companhia, situada na Rua das Figueiras, nº
501, 8º andar, Bairro Jardim, CEP 09080-370, Cidade de Santo André, Estado de São Paulo.
II – Convocação: edital de convocação publicado no jornal “Diário Oficial do Estado de São
Paulo” em suas edições de 4, 5, e 6 de novembro de 2020, e no jornal “Valor Econômico” em
suas edições de 4, 5 e 6 de novembro de 2020 (“Edital de Convocação”), conforme disposto
no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”) e na Cláusula 8.5 do “Instrumento Particular de Escritura 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.”, celebrado em 29 de março de 2019, conforme aditado
(“Escritura de Emissão”).
III.A – Presença: (i) titulares das debêntures da 1ª série (“Debenturistas da Primeira Série”)
da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária para distribuição pública com esforços restritos de distribuição (“Debêntures” e
“Emissão”, respectivamente), representando 92,21% (noventa e dois vírgula vinte e um por
cento) das Debêntures da Primeira Série em Circulação (conforme definido na Cláusula 8.15
da Escritura de Emissão), conforme se verificou pelos registros de participação por meio
digital, nos termos do artigo 8º, §1º da Instrução CVM 625; (ii) representante da Vórtx
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário da
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Emissão (“Agente Fiduciário”); e (iii) representantes da Companhia, conforme assinaturas
constantes ao final desta ata.
IV - Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Simões Russo; e Secretário: Sr. Matheus Degani Dekker.
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.
VI. Deliberações: instalada validamente a Assembleia e após a discussão das matérias da
ordem do dia, foram aprovadas:
(i) com o voto favorável de 92,21% (noventa e dois vírgula vinte e um por cento) dos titulares
das Debêntures da Primeira Série em Circulação foi aprovada a alteração dos Juros
Remuneratórios das Debêntures de cada Série, previstos na Cláusula 4.23 – Juros
Remuneratórios da Escritura de Emissão bem como a repactuação dos termos e condições
da Escritura de Emissão, com a consequente alteração da cláusula 4.21 da Escritura de
Emissão, sendo que ambas as cláusulas passarão a vigorar conforme indicado no Anexo A
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à presente Ata;
(ii)
com o voto favorável de 92,21% (noventa e dois vírgula vinte e um por cento) dos
titulares das Debêntures da Primeira Série em Circulação, foi aprovada 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, o qual passará a vigorar com a redação indicado no Anexo A à presente Ata;
(iii)
com o voto favorável de 92,21% (noventa e dois vírgula vinte e um por cento) dos
titulares das Debêntures da Primeira Série em Circulação, foi aprovada a alteração da
hipótese de vencimento antecipado das Debêntures, relativa à 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, o qual passará a vigorar com a
redação indicado no Anexo A à presente Ata;
(iv)
com o voto favorável de 92,21% (noventa e dois vírgula vinte e um por cento) dos
titulares das Debêntures da Primeira Série em Circulação, foi aprovada a 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, o qual terá a redação indicada no Anexo A à presente Ata; e
(v)
com o voto favorável de 92,21% (noventa e dois vírgula vinte e um por cento) dos
titulares das Debêntures da Primeira Série em Circulação, foi aprovada a 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.
Tendo em vista a aprovação das matérias da Ordem do Dia, os Debenturistas da
Primeira Série confirmam a verificação da condição de eficácia das deliberações
tomadas nas Assembleias Gerais de Debenturistas da Primeira Série da 4ª emissão de
Debentures da Companhia, realizadas no dia 16 de novembro de 2020 (“AGDs”), de
modo que tais deliberações são válidas e eficazes, para todos os fins de direito.
Observado o quanto deliberado nas AGDs, e tendo em vista a aprovação dos termos da
Ordem do Dia na presente Assembleia, a Emissora pagará aos Debenturistas da Primeira
Série um prêmio total agregado no valor equivalente a 1,53% (um vírgula cinquenta e três por
cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures, em 21 de novembro de 2020 (“Waiver Fee”),
sendo certo que farão jus a tal recebimento os Debenturistas da Primeira Série que ao final
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do dia útil anterior à data de pagamento forem titulares das Debêntures da Primeira Série. O
pagamento do Waiver Fee será efetuado no ambiente da B3.
Ficam ratificados todos os termos e condições da Escritura de Emissão que não foram objeto
das deliberações da presente Assembleia Geral de Debenturistas.
A Companhia atesta que a presente Assembleia Geral de Debenturistas foi realizada
atendendo a todos os requisitos, orientações e procedimentos, conforme determina a
Instrução CVM 625, em especial em seu artigo 3º.
VII - Encerramento: nada mais havendo a tratar, a presente Assembleia Geral de
Debenturistas foi encerrada, conforme disposto acima, e foi lavrada a presente ata que, uma
vez lida e aprovada, foi assinada.
VIII - Assinaturas: nos termos do artigo 8º, § 1º e 2º da Instrução CVM 625, a presente Ata é
considerada assinada pelos Debenturistas da Primeira Série que tenham participado por meio
do sistema eletrônico de participação a distância, cujos nomes e denominações sociais
encontram-se listadas no Anexo I à presente Ata, constando as assinaturas do Presidente,
Secretário, Companhia e Agente Fiduciário, que assinam a presente Ata por meio de
certificação digital.
Santo André, 19 de novembro de 2020.

_________________________
Ricardo Simões Russo
Presidente da Mesa

_________________________
Matheus Degani Dekker
Secretário da Mesa
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(Página de assinaturas 1/2 da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Série da
4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie
Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da CVC Brasil Operadora e
Agência de Viagens S.A., aberta e suspensa no dia 3 de julho de 2020, reaberta e suspensa no
dia 7 de agosto de 2020, reaberta e suspensa no dia 4 de setembro de 2020, reaberta e suspensa
no dia 2 de outubro de 2020, reaberta e suspensa no dia 21 de outubro de 2020, reaberta e
suspensa no dia 30 de outubro de 2020, reaberta e suspensa no dia 12 de novembro de 2020 e
reaberta e encerrada no dia 16 de novembro 2020)

Companhia:

____________________________________________________
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
por Ricardo Simões Russo
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(Página de assinaturas 2/2 da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Série da
4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie
Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da CVC Brasil Operadora e
Agência de Viagens S.A., aberta e suspensa no dia 3 de julho de 2020, reaberta e suspensa no
dia 7 de agosto de 2020, reaberta e suspensa no dia 4 de setembro de 2020, reaberta e suspensa
no dia 2 de outubro de 2020, reaberta e suspensa no dia 21 de outubro de 2020, reaberta e
suspensa no dia 30 de outubro de 2020, reaberta e suspensa no dia 12 de novembro de 2020 e
reaberta e encerrada no dia 16 de novembro de 2020)
Agente Fiduciário:

____________________________________________________
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
por Caroline Tsuchiya Silva e Marcio Teixeira
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(Anexo A à Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Série da 4ª (Quarta) Emissão
de Debêntures Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens
S.A., realizada em 19 de novembro de 2020)
Cláusula
Pagamento do
Valor
Nominal
Unitário – Cl.
4.21

Nova redação
4.21.1. Sem prejuízo da liquidação antecipada decorrente de Resgate Antecipado Facultativo, Oferta
Facultativa de Resgate Antecipado, das disposições referentes ao Evento de Liquidez e/ou vencimento
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de
Emissão, o Valor Nominal Unitário:
(i)
das Debêntures da Primeira Série será amortizado em 2 (duas) parcelas, conforme o seguinte
cronograma:
Data de Pagamento

Valor

21 de novembro de 2020
Data de Vencimento das
Debêntures da Primeira Série

R$ 45.870.000,00
Saldo do Valor Nominal Unitário

Percentual do Valor
Nominal Unitário das
Debêntures da Primeira
Série
10,0000%
100,0000%

(ii)
das Debêntures da Segunda Série será amortizado em 2 (duas) parcelas, conforme o seguinte
cronograma:
Data de Pagamento

Valor

21 de novembro de 2020
Data de Vencimento das
Debêntures da Segunda Série

R$ 25.000.0000
Saldo do Valor Nominal Unitário

Percentual do Valor
Nominal Unitário das
Debêntures da Segunda
Série
10,0000%
100,0000%

4.21.1.1. Fica ainda observado que, na verificação de um Evento de Liquidez (conforme abaixo definido),
o montante equivalente a 10% (dez por cento) do Valor Nominal Unitário das Debentures será amortizado
(e/ou objeto de resgate, aquisição e/ou pré-pagamento), no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da
data de implementação do Evento de Liquidez.

Juros
Remuneratórios
– Cl. 4.23

4.23.1 Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série. Sobre o Valor Nominal Unitário ou o
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Primeira Série incidirão:
(a) no período compreendido entre a Data de Emissão a 21 de novembro de 2020 (inclusive), juros
remuneratórios equivalentes a 108,50% (cento e oito inteiros e cinquenta centésimos por cento) da
variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra
grupo, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3,
no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI Over”);
(b) juros remuneratórios equivalentes a 100,00% (cem por cento) da variação acumulada Taxa DI Over
acrescida de sobretaxa equivalente a (i) 4,0% (quatro por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Úteis, no período compreendido entre 21 de novembro de 2020 (exclusive) e 18 de setembro
de 2021 (inclusive); e (ii) 6,0% (seis por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, no período compreendido entre 18 de setembro de 2021 (exclusive) e a Data de Vencimento
(“Juros Remuneratórios da Primeira Série”). Os Juros Remuneratórios da Primeira Série serão
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, com base em
um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização ou a
Data de Pagamento dos Juros da Primeira Série (conforme definido abaixo) imediatamente anterior,
conforme o caso, até a próxima Data de Pagamento dos Juros da Primeira Série.”

JUR_SP - 38799230v4 - 11971002.457785

DocuSign Envelope ID: 3C255402-BC60-4B9D-900E-74D302CD4489

4.23.2. Após 21 de novembro de 2020 (exclusive), os Juros Remuneratórios da Primeira Série serão
calculados pela seguinte fórmula:
J = VNe x (Fator Juros – 1)
Onde:
J = valor unitário dos Juros Remuneratórios da Primeira Série relativa às Debêntures das Debêntures da
Primeira Série devidos ao final de cada Período de Capitalização (conforme abaixo definido), calculado
com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;
VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, informado/calculado
com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e
FatorJuros = fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido do spread, calculado com 9
(nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorJuros = (FatorDI x FatorSpread)
Onde:
FatorDI = produtório das Taxas DIk, desde a Data de Pagamento dos Juros da Primeira Série (conforme
abaixo definida) imediatamente anterior, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito)
casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
n DI

FatorDI   1  TDI k 
k 1

Onde:
k = número de ordens das Taxas DI, variando de 1 (um) até nDI;
nDI = número total de Taxas DI consideradas na apuração do produtório, sendo “nDI” um número inteiro;
e
TDIk = Taxa DI, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurada da seguinte forma:
1

 DI
 252
TDI k   k  1  1
 100

Onde:
DIk = Taxa DI divulgada pela B3, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas
decimais.
Fator Spread = sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,
calculado conforme fórmula abaixo:
DP

 spread  252
FatorSpread  
 1
 100

Onde:
spread = (i) 4,0000 no período compreendido entre 21 de novembro de 2020 (exclusive) e 18 de
setembro de 2021 (inclusive); e (ii) 6,0000, no período compreendido entre 18 de setembro de 2021
(exclusive) e a Data de Vencimento
DP = número de Dias Úteis entre a Data de Pagamento dos Juros da Primeira Série imediatamente
anterior, conforme o caso, e a data do cálculo, sendo “DP” um número inteiro.
Observações:

(i)

o fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais,
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sem arredondamento;

(ii)

efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário acumulado,
trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário,
e assim por diante até o último considerado; e

(iii)

a Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo
órgão responsável pelo seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de outra forma.

4.23.3. Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série. Sobre o Valor Nominal Unitário ou o
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Segunda Série incidirão:
(a) no período compreendido entre a Data de Emissão a 21 de novembro de 2020 (exclusive), juros
remuneratórios equivalentes a 111,50% (cento e onze inteiros e cinquenta por cento) da variação
acumulada Taxa DI Over;
(b) juros remuneratórios equivalentes a 100,00% (cem por cento) da variação acumulada Taxa DI Over
acrescida de sobretaxa equivalentea (i) 4,5% (quatro virgula cinco por cento) ao ano, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) Dias Úteis, no período compreendido entre 21 de novembro de 2020 (exclusive) e 18
de setembro de 2021 (inclusive); e (ii) 6,5% (seis virgula cinco por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, no período compreendido entre 18 de setembro de 2021 (exclusive) e a
Data de Vencimento (“Juros Remuneratórios da Segunda Série”). Os Juros Remuneratórios da Segunda
Série serão calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos,
com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de
Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros da Segunda Série (conforme definido abaixo)
imediatamente anterior, conforme o caso, até a próxima Data de Pagamento dos Juros da Segunda
Série.
4.23.2. Após 21 de novembro de 2020 (exclusive), os Juros Remuneratórios da Segunda Série serão
calculados pela seguinte fórmula:
J = VNe x (Fator Juros – 1)
Onde:
J = valor unitário dos Juros Remuneratórios da Segunda Série relativa às Debêntures da Segunda Série
devidos ao final de cada Período de Capitalização (conforme abaixo definido), calculado com 8 (oito)
casas decimais sem arredondamento;
VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, informado/calculado
com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e
FatorJuros = fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido do spread, calculado com 9
(nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorJuros = (FatorDI x FatorSpread)
Onde:
FatorDI = produtório das Taxas DIk, desde a Data de Pagamento dos Juros da Segunda Série (conforme
abaixo definida) imediatamente anterior, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito)
casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
n DI

FatorDI   1  TDI k 
k 1

Onde:
k = número de ordens das Taxas DI, variando de 1 (um) até nDI;
nDI = número total de Taxas DI consideradas na apuração do produtório, sendo “nDI” um número inteiro;
e
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TDIk = Taxa DI, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurada da seguinte forma:
1

 DI
 252
TDI k   k  1  1
 100

Onde:
DIk = Taxa DI divulgada pela B3, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas
decimais.
Fator Spread = sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,
calculado conforme fórmula abaixo:
DP

 spread  252
FatorSpread  
 1
 100

Onde:
spread = (i) 4,5000, no período compreendido entre 21 de novembro de 2020 (exclusive) e 18 de
setembro de 2021 (inclusive); e (ii) 6,5000, no período compreendido entre 18 de setembro de 2021
(exclusive) e a Data de Vencimento.; e
DP = número de Dias Úteis entre a Data de Pagamento dos Juros da Segunda Série imediatamente
anterior, conforme o caso, e a data do cálculo, sendo “DP” um número inteiro.
Observações:

Eventos
de
Vencimento
Antecipado
–
Vencimento
Antecipado
Automático – Cl.
5.1.1

(iv)

o fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais,
sem arredondamento;

(v)

efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário acumulado,
trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário,
e assim por diante até o último considerado; e

(vi)

a Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo
órgão responsável pelo seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de outra forma.

(viii) (i) até que sejam verificadas qualquer das seguintes condições (o que ocorrer primeiro): (a)
verificação do índice financeiro resultante do quociente da divisão entre Dívida Líquida e Patrimônio
Líquido igual ou inferior a 3,5 (três virgula cinco), a ser apurado trimestralmente; (ou) até 31 de dezembro
de 2022, ocorra o resgate ou amortização de ações, distribuição e/ou pagamento, pela Emissora, de
dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da
Emissora, exceto pelos dividendos obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações,
nos termos do estatuto social da Emissora vigente na Data de Emissão;”;
(ii) uma vez que (o que ocorrer primeiro) (a) a Emissora apresente o índice financeiro resultante do
quociente da divisão entre Dívida Líquida e Patrimônio Líquido igual ou inferior a 3,5 (três virgula cinco),
a ser apurado trimestralmente; ou (b) após 31 de dezembro de 2022, ocorra o resgate ou amortização
de ações, distribuição e/ou pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros sobre o capital próprio ou
quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Emissora, caso a Emissora esteja inadimplente
com qualquer de suas obrigações pecuniárias estabelecidas nesta Escritura de Emissão, exceto pelos
dividendos obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do estatuto
social da Emissora vigente na Data de Emissão;
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(x) não observância, a partir do primeiro trimestre de 2021 (inclusive), pela Emissora, por 2 (dois)
trimestres consecutivos ou 2 (dois) alternados, dos índices financeiros abaixo pelos períodos indicados
(“Índices Financeiros”), a serem apurados com base (a) nas informações financeiras trimestrais
consolidadas da Emissora revisadas pelo auditor independente ou (b) demonstrações financeiras
consolidadas da Emissora auditadas pelo auditor independente:
Período
1º trimestre de 2021 (inclusive)
2º trimestre de 2021 (inclusive)
Entre o 3º trimestre de 2021 (inclusive) e 3º
trimestre de 2022 (inclusive)
A partir do 4º trimestre de 2022 (inclusive) até a
Data de Vencimento

Índice Financeiro a ser observado
Dívida Líquida deve ser menor ou igual
R$1.575.000.000,00
Dívida Líquida deve ser menor ou igual a
R$1.800.000.000,00.
O quociente da divisão entre Dívida Líquida e
Patrimônio Líquido deve ser menor ou igual a 3,5
(três inteiros e cinco décimos) vezes.
O quociente da divisão entre Dívida Líquida e
EBITDA deve ser menor ou igual a 3,5 (três
inteiros e cinco décimos) vezes.

“Dívida” significa a soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, recebíveis
antecipados exclusivamente com direito de regresso cujos riscos e benefícios não sejam transferidos
após a transação ser completada, as fianças e avais prestados em benefício de terceiros (observada a
exceção ao final da presente definição), arrendamento mercantil/leasing financeiro e os títulos de renda
fixa não conversíveis frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional. Inclui
também os passivos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos), com exceção de hedges
operacionais da Emissora. Incluindo também contas a pagar em decorrência da aquisição de outras
empresas, bem como dívidas financeiras das empresas adquiridas e ainda não consolidadas.
Independente das demais disposições da presente definição, não serão considerados “Dívida” (i) os
empréstimos realizados entre sociedades do mesmo grupo econômico da Emissora (“intercompany
loans”), (ii) as fianças concedidas por exigência da Associação Internacional de Transporte Aéreo
(International Air Transport Association – IATA), (iii) as fianças outorgadas no âmbito das operações
usuais da Emissora; (iv) fianças concedidas em decorrência de dívidas contraídas no âmbito de
obrigações de aquisições de participações societárias desde que já contabilizadas no balanço da
Emissora; e (v) contratos de aluguéis de imóveis que sejam contabilizados como arrendamento mercantil.
“Dívida líquida” significa o valor da dívida menos as disponibilidades em caixa, aplicações financeiras e
ativos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos) e menos o caixa das empresas adquiridas e
ainda não consolidadas.
“Patrimônio Líquido” significa o total do patrimônio líquido da Emissora, após exclusão do efeito da
participação dos acionistas não controladores, com base nas informações financeiras consolidadas da
Emissora referentes ao trimestre mais recente emitidas pela Emissora.
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(xiv) não implementação de um Evento de Liquidez (conforme a seguir definido), até 30 de setembro de
2021 (“Data-Limite”), cuja totalidade dos recursos sejam, obrigatoriamente, utilizados para fins de (a)
amortização, resgate, aquisição e/ou pré-pagamento das debentures da 2ª e 3ª emissões da Emissora;
(b) amortização, resgate, aquisição e/ou pré-pagamento de 10% do Valor Nominal Unitário
das Debêntures; (c) pré-pagamento de 10% do saldo devedor do empréstimo tomado pela Emissora
com o Citibank; (d) saldo restante para reforço de caixa da Emissora (devendo tal pagamento ser
realizado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data de implementação do Evento de Liquidez),
devendo ainda a B3 ser comunicada com, no mínimo, 02 (dois) Dias Úteis de antecedência da data
efetiva do evento programado; sendo observado que, caso o Evento de Liquidez não seja implementado
até a Data-Limite, os Debenturistas poderão subscrever novas ações ordinárias de emissão da Emissora
no âmbito do Evento de Capitalização Condicional (conforme a seguir definido) com os créditos oriundo
das Debentures.
Para fins desta Escritura de Emissão, entende-se por “Evento de Liquidez”: (a) emissão de valores
mobiliários realizada no mercado de capitais local e/ou internacional, em conformidade com as regras
aplicáveis; ou (b) eventos societários que resultem em aumento de capital da Emissora; em qualquer dos
casos resultando necessariamente em aumento do patrimônio líquido contábil da Emissora, em montante
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mínimo correspondente a R$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), devendo ser reduzidos no
cômputo deste montante os valores decorrentes do eventual exercício do bônus de subscrição até 29 de
janeiro de 2021, emitidos no contexto da deliberação do aumento de capital aprovado pela Emissora em
9 de julho de 2020” (“Valor Mínimo” e “Bônus de Subscrição”, respectivamente).
Para fins desta Escritura de Emissão, entende-se por “Evento de Capitalização Condicional”: o aumento
de capital da Emissora, condicionado a não verificação do Evento de Liquidez até a Data Limite, no valor
mínimo correspondente ao saldo devedor (na Data de Início do Aumento, conforme abaixo definido) das
Debentures objeto da 4ª emissão da Companhia (B14 e B24), que permitirá aos Debenturistas
subscrever e integralizar novas ações ordinárias emitidas pela Emissora com seus créditos oriundos das
Debêntures, sendo observado que: (a) os termos aqui previstos relacionados ao Evento de Liquidez e
Evento de Capitalização Condicional foram devidamente aprovados em reunião do Conselho de
Administração realizada em 18 de novembro de 2020, juntamente com os demais termos da repactuação
de dívidas da Emissora; (b) até 1º de fevereiro de 2021, será realizada reunião do Conselho de
Administração da Companhia, aprovando o aumento de capital no âmbito do Evento de Capitalização
Condicional (caso o Evento de Liquidez não seja implementado até a Data-Limite); (c) o aumento de
capital aqui regulado será iniciado em 1º de outubro de 2021 (“Data do Início do Aumento”) e liquidado
tão logo seja observado o exercício do direito de preferência pelos acionistas da Emissora; e (d) o preço
de emissão por ação deverá ser o valor médio ponderado da cotação das ações da Emissora observado
no últimos 30 (trinta) pregões verificados antes da data de início do aumento de capital; sendo ainda
observado que:
(i) em até 5 (cinco) dias contados da Data de Início do Aumento, os Debenturistas que desejarem
integralizar o aumento de capital com suas Debentures, deverão encaminhar notificação à Emissora, por
escrito, através do Agente Fiduciário (sendo observado que aqueles Debenturistas que não comunicarem
a Emissora neste prazo não poderão participar do aumento e permanecerão titulares de suas respectivas
Debêntures);
(ii) será verificado, a partir da Data de Início do Aumento, o prazo para exercício do direito de preferência
dos acionistas da Emissora;
(iii) ao término do prazo para exercício do direito de preferência, o Aumento de Capital Condicional será
implementado, devendo a Emissora computar o total dos Debenturistas que confirmaram sua intenção
de integralizar o aumento de capital com suas Debentures, bem como os acionistas que exercerem o
seu direito de preferência, nos termos da legislação vigente;
(iv) observado o computo acima, os Debenturistas que não tiverem suas ordens alocadas em virtude do
exercício do direito de preferência pelos acionistas da Emissora, terão suas Debentures resgatadas, prépagas e/ou amortizadas no prazo de até 3 (três) dias uteis contados da data da realização do aumento
de capital em questão. Sendo certo que a B3 deverá ser comunicada com, no mínimo, 02 (dois) Dias
Úteis de antecedência da data efetiva dos eventos citados, caso existam; e
(v) os Debenturistas que tenham suas ordens alocadas integralizarão o aumento de capital com suas
respectivas Debentures.
Adicionalmente, para fins deste item, sem prejuízo das demais obrigações previstas nesta Escritura de
Emissão, enquanto as Debêntures estiverem em circulação, a Emissora adicionalmente se obriga
a:fornecer ao Agente Fiduciário as seguintes informações referentes ao Evento de Liquidez (a) até 19 de
novembro de 2020, confirmação da realização de reunião do Conselho de Administração da Emissora
aprovando os termos e condições da repactuação da dívida da Emissora, incluindo o Evento de Liquidez;
(b) até o final de dezembro de 2020, confirmação da contratação de banco de investimento de primeira
linha, dentre os quais, por exemplo, o Banco Citibank S.A., para análise e implementação do Evento de
Liquidez; e (c) envio aos Debenturistas, através do Agente Fiduciário, de cópia de toda e qualquer
divulgação ao mercado realizada pela Companhia no tocante a implementação do Evento de Liquidez.
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ANEXO I
Lista de Debenturistas da Primeira Série Presentes em 19 de novembro de 2020

INVESTIDOR

CNPJ/ME

ALGARAVIA FIM - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

16.703.345/0001-41

CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO

09.329.721/0001-14

CSHG GAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

35.697.294/0001-37

CSHG MASTER FIXED INCOME STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP

34.738.232/0001-63

CSHG MASTER IA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO

25.307.339/0001-66

CSHG MASTER PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

31.611.340/0001-82

CSHG MINUANO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

09.418.454/0001-51

BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

04.228.545/0001-00

BRADESCO EMPRESAS H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE 20

11.555.338/0001-26

BRADESCO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CREDIT SELECTION

18.959.265/0001-87

BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO MASTER

10.583.909/0001-73

BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO MASTER PREMIUM

28.428.069/0001-30

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BRFPREV

21.321.600/0001-21

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO BAOBA

09.093.891/0001-42

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE

06.077.638/0001-07

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GESTAO CREDITO PRIVADO

34.109.940/0001-35

BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL

10.813.716/0001-61

BRAM FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CAPITAL

13.400.194/0001-64

BRAM FI RF CP II

15.675.437/0001-00

BRAM FI RF CREDITO PRIVADO

07.192.391/0001-32

BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LIVRE

12.412.818/0001-09

BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CAPITAL II

32.388.077/0001-77

FIM CREDITO PRIVADO ALBATROZ

04.618.345/0001-64

GERDAU PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 04

17.786.540/0001-45

JGP CORPORATE MASTER FI RF CP LONGO PRAZO

20.833.920/0001-06

JGP CORPORATE PLUS MASTER FIM CP

18.990.334/0001-15

JGP CREDITO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

28.767.162/0001-79

JGP CREDITO PREVIDENCIARIO MASTER FIRF CP LP

32.319.525/0001-80

JGP FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

35.618.006/0001-01

JGP SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP

21.762.085/0001-15

JGP SELECT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

26.525.450/0001-91

JGP UNIMED SEGUROS SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

37.319.367/0001-82

PREVICOKE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

19.719.719/0001-05

KINEA CREDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

26.491.419/0001-87

KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

27.945.264/0001-74

PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO

03.233.076/0001-55
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PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO

18.719.154/0001-01

PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

35.377.796/0001-80

PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO

20.889.217/0001-01

PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER PREVIDENCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO

18.680.808/0001-22

SANTANDER FI ANS II RF CREDITO PRIVADO

17.138.466/0001-50

SANTANDER FI ANS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

13.455.189/0001-59

SANTANDER FI RENDA FIXA

01.655.956/0001-94

SANTANDER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

09.577.500/0001-65

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO

01.630.558/0001-13
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