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CNPJ no 31.093.563/0001-03

NIRE 35.300,535.723

ATA DA ASSEMBTEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2019

1. Data. hora e Local: Em 4 de novembro de 2019, is 08:00 horas, na sede

social da JFL Holding S.A., localizada na Rua Pedroso Alvarenga, 691, conjunto 1.301,

Parte, Itaim Bibi, CEP 04531-011, na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo

("Companhia" ou "EmissoraJ.

2. Convocag6o e presenga: Presente a totalidade dos acionistas representando

a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro

de Presenga de Acionistas, ficando dispensada a convocagSo, conforme faculta o artigo

LZ4, 94o da Lei no 6.404, de 15 de setembro de 1976, conforme alterada ['Lei das

Sociedades oor Ag6es).

3, Mesa: Presidente: Carolina Burg; e SecretSria: Luciana Gois.

4. Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a emiss6o, nos termos do

artigo 59 da Lei das Sociedade por Ag6es, de deb6ntures simples n5o conversiveis em

ag6es, da espdcie quirografdria, com garantia adicional fidejuss6ria, em s6rie (nica

('Deb6ntures') da 2a (segunda) emiss5o ("Emiss5o') da Companhia, de forma privada,

mediante a celebragdo do"Instrumento Pafticular de Escritura da 2a (Segunda) EmissSo

Privada de Deb€ntures Simples, Nilo Conversiveis em Agdes, da Espdcie Quhograftin'a
com Garantia Adicionat Fidejussdia, em Sdie inica, da JFL Holding 5.A." a ser

celebrada entre a Companhia, a TRUE SECURITIZADORA S.A., inscrita no CNPJ sob

o no L2.130.74410001-00, na qualidade de debenturista ('Debenturista" ou

"Securitizadora) e Jorge Felipe Lemann ('Fiador'), na qualidade de fiador ('Escritura de

Emiss5oJ, que serSo oportunamente utilizadas em operag5o de securitizagSo; (ii)
autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necess6rios para

formalizagSo do disposto no item (i) acima, inclusive a contratagdo dos prestadores de

servigos neces#rios para consecugSo do deliberado; e (iii) a ratificagSo de todos e

quaisquer atos jd praticados pela diretoria da Companhia ou por seus procuradores, para

a realizagdo da EmissEo e a constituigEo das garantias reais deliberadas nos itens acima.

5. Deliberac6es: Ap6s discussSo a respeito das mat6rias constantes da Ordem do

Dia, a unanimidade dos acionistas da Companhia aprova, sem quaisquer ressalvas,

reservas e/ou oposig6es, as seguintes deliberag6es:

(i) Os acionistas aprovam a 2a (segunda) emissSo de debAntures simples, n6o

conversiveis em ag6es, da esp6cie quirograf6ria, com garantia adicional fidejussoria, em

s6rie 0nica, da Companhia, de forma privada, sem qualquer sforgo de venda perante

investidores, no valor total de atd R$120.000.000,00 (cento e vinte milh6es de reais),

nos termos do artigo 59, da Lei das Sociedades por Ag6es, e suas alteragdes, nos termos
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(a) Nimero da EmissSo: A EmissSo constitui a 2a (segunda) emissSo privada

de Deb6ntures da Companhia;

(b) Data de EmissSo: SerS o dia 4 de novembro de 2019 ('Data de Emiss6o');

(c) Valor Totat da Emiss5o: O valor total da EmissSo 6 de at6

R$120.000,000,00 (cento e vinte milh6es de reais) f'Valor Total da EmissSo'), na Data

de Emiss6o.

aa

a serem estabelecidol. g. rscrigip .i9
relacionadas:

(d)

(e)

N0mero de S6ries: A EmissSo serd realizada em s6rie [nica;

Ouantidade de Deb6ntures: Ser6o emitidas atd 120.000 (cento e vinte

mil) Deb€ntures;

(f) Valor Nominal Unit5rio: As Deb6ntures ter6o valor nominal unitdrio de R$

1.000,00 (mil reais), na Data de Emiss5o f'Valor Nominal Unit6rio');

(s) Forma e ComprcvagSo de Titularidade: As Deb6ntures ser6o emitidas

sob a forma nominativa, sem a emissSo de certificados. Para todos os fins de direito, a

titularidade das Deb6ntures serS comprovada pela inscrigEo do titular das Deb6ntures

no Livro de Registro de Deb6ntures Nominativas da Emissora.

(h) Convercibilidade: As Deb6ntures serdo simples, n6o conversiveis em ag6es

de emissSo da Emissora;

(i) Eso6cie: As Deb6ntures serSo da esp6cie quirografdria, nos termos do

artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Agdes;

0) AtualizagSo MonetSria: O Valor Nominal Unitiirio das Deb6ntures ou o
saldo do Valor Nominal UnitSrio das Deb6ntures, conforme o caso, ser6 atualizado

monetariamente ("Atualizag6o Monetdria') a paftir da primeira Data de Integralizag6o

at6 a integral liquidagSo das Deb6ntures, pela variagdo do indice Nacional de Pregos ao

Consumidor Amplo apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE C'IPCA'), calculada de forma pro rata temporispor Dias 0teis, sendo

que o produto da Atualizagio Monet6ria das Deb6ntures serd incorporado

automaticamente ao Valor Nominal Unitdrio ou ao saldo do Valor Nominal Unitiirio das

Deb6ntures, conforme o caso f'Valor Nominal Unit6rio Atualizado'), segundo a f6rmula

prevista na Escritura de EmissSo;

(k) Remunera€5o: Sobre o Valor Nominal Unit6rio Atualizado das Deb6ntures

incidirSo juros remunerat6rios prefixados correspondentes a 8,00o/o (oito por cento) ao

ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis ('Spread" e "RgDgngIAgSo'),

observado o disposto abaixo. A RemuneragSo ser6 calculada sob o regime de

capitalizagSo composta de forma pro rata temporis por Dias Oteis decorridos, desde a
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RemuneraEio imediatamente anterior, conforme o caso, at6 a data do efetivo
pagamento, de acordo com a f6rmula prevista na Escritura de Emiss6o. O Spread que

comp6e a Remunerag8o serd acrescido em 4,00o/o (quatro por cento) ao ano, de modo
que o Spread passard a ser de 12,00o/o (doze inteiros por cento) ao ano, a partir de 4
de fevereiro de 2020 ou, no caso previsto na Escritura de EmissSo, a partir de 4 de

margo de 2020 ('Data Limite'), na hip6tese de a Emissora n5o comprovar i
Securitizadora e ao Agente Fiduci6rio dos CRI, (i) a correta formalizagSo e constituigSo
(a) de alienagSo fiduciSria do Im6vel Rebougas (conforme definido na Escritura de
Emiss6o) em garantia das Obrigag6es Garantidas; e (b) de alienagSo fiduci6ria de ag6es

de emissSo da sociedade de prop6sito especifico titular do Im6vel Rebougas ('SPE

Rebusas) em garantia das Obrigag6es Garantidas; ou (ii) a prenotagSo no cart6rio de

registro de im6veis competente de alienagSo fiducidria do Im6vel JK (conforme definido

na Escritura de EmissSo) em garantia das Obrigag6es Garantidas e a correta formalizagdo

e constituigeo (a) de cessSo fiduciSria sobre Certificados de Potencial Adicional de

Construg6o emitidos no Smbito da 5a DistribuiESo Ptiblica de Certificados de Potencial

Adicional de ConstrugSo - CEPAC pela Prefeitura da Cidade de S5o Paulo no imbito da

OperagSo Urbana Consorciada Faria Lima em garantia das Obrigagdes Garantidas, sob

condigSo resolutiva; e (b) de alienagSo fiduciSria de aE6es (ou quotas) de emissSo da

sociedade de prop6sito especffico titular do Im6vel ]K CSPE JK" e, em conjunto com a

SPE Rebougas, "SPEs) em garantia das Obrigag6es Garantidas (sendo o inciso (a) ou
(b), referido individualmente como "FormalizagSo das Garantias ReaisJ.

(r) Pagamento da RemuneragSo das Deb6ntures: Sem prejuizo dos

pagamentos em decorr6ncia dos Eventos de Vencimento Antecipado das Deb6ntures ou

do Resgate Antecipado Facultativo, nos termos da Escritura de EmissSo, a Remuneragdo

das Deb6ntures ser6 paga, sem car6ncia, nas datas de pagamento listadas no Anexo V

da Escritura de EmissSo, sendo o primeiro pagamento devido em 04 de dezembro de

2019 e o fltimo, na Data de Vencimento (cada uma das datas, "Data de Pagamento de

RemuneragSoJ;

(m) Encargos Morat6rios: Sem prejuizo da RemuneragSo, ocorrendo atraso

imput6vel d Emissora no pagamento de qualquer quantia devida i Debenturista, o valor

em atraso ficar6 sujeito, independentemente de aviso, interpelagSo ou notificagSo

judicial ou extrajudicial, a: (i) multa morat6ria convencional, irredutivel e de natureza

n5o compensatdria, de 2olo (dois por cento) sobre o valor devido e n6o pago; e (ii) juros

de mora n6o compensat6rios calculados pro rata temporis desde a data do

inadimplemento (inclusive) atd a data do efetivo pagamento (exclusive), i taxa de 1olo

(um por cento) ao m6s sobre o montante devido e n5o pago; al6m das despesas

incorridas para cobranga f'Encarqos Morat6rios');

(n) VinculagSo A EmissSo de CRI: A partir da primeira Data de IntegralizagSo,

as Deb6ntures ser6o vinculadas i 254a,255a,256a, 257a,258a e 259a Sdries da la
EmissSo de Certificados de Recebiveis Imobili6rios da Debenturista C'CRI), sendo certo
que os CRI ser6o objeto de oferta pfblica de distribuigSo, nos termos da InstrugSo da
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respectivo termo de securitizag6o de cada CRI, a serem celebrados entre a Debenturista,

na qualidade de securitizadora e emissora dos CRI, e a Oliveira Trust Distribuidora de

Tltulos e Valores Mobili6rios S.A. ('Aoente Fiduci6rio dos CRI'), na qualidade de agente

fiducidrio dos CRI f'Termo de SecuritizagSo"), A Emissora tem cidncia e concorda que

em razSo dos regimes fiduci5rios a serem instituidos pela Debenturista, na qualidade de

securitizadora e emissora dos CRI, na forma do artigo 90 da Lei no 9.5L4/97, todos e
quaisquer recursos devidos i Debenturista, em decorr6ncia da titularidade das

Deb6ntures, estar6o expressamente vinculados aos pagamentos a serem realizados aos

investidores dos CRI e n5o estarSo sujeitos a qualquer tipo de compensagSo.

(o) Prazo e Data de Vencimento: As Deb6ntures terSo prazo de 7 (sete) anos

a contar da Data de Emiss6o, vencendo-se, portanto, em 4 de novembro de 2025 f'Data
de Vencimento'), ressalvados os Eventos de Vencimento Antecipado (conforme abaixo

definidas) e-Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definida), nos termos da

Escritura de EmissSo;

(p) ColocasSo: As Deb€ntures ser6o objeto de colocagSo privada, sem

integrantes do sistema de distribuigSo deintermediagSo de instituig6es financeiras

valores mobiliSrios;

(q) Reoistro Para NegociagSo: As Deb6ntures n6o serSo depositadas ou

registradas para distribuigSo no mercado prim5rio, negociagSo no mercado secunddrio,

cust6dia eletr6nica ou liquidagSo em qualquer mercado organizado;

(r) Local de Paqamento: Os pagamentos devidos pela Emissora e/ou pelo

Fiador, conforme o caso, em favor da Debenturista em decorr6ncia da Emiss6o serSo

efetuados mediante dep6sito na conta de cada patrim6nio separado dos CRI

('Patrim6nio Separado'), mantida em nome da Debenturista, nas respectivas contas

centralizadoras de cada Patrim6nio Separado, conforme indicada na Escritura de EmissSo

("Contas Centra lizadoras);

(s) Destina€:lio dos Recursos: Os recursos obtidos por meio da EmissSo ser5o

destinados pela Emissora para (i) o pagamento de despesas e gastos futuros, incluindo,

mas n6o se limitando aos custos associados i obtengSo de licenEas e gerenciamento das

obras futuras nos im6veis indicados no Anexo I ir Escritura de EmissSo ('Im6veis

LastroJ, observada a proporgSo dos recursos captados a ser destinada para cada um

dos Imdveis Lastro e o cronograma indicativo da destinagdo dos recursos, conforme

previsto no Anexo II da Escritura de Emiss5o; e (ii) o reembolso das despesas e gastos

incorridos, em ambos os casos, de natureza imobilidria relacionados com a aquisigSo, a

obtengSo de licengas e gerenciamento de obras realizadas (a) no im6vel objeto da

matricula no 154.885, do 10o Oficial de Registro de Im6veis da Cidade de S5o Paulo,

Estado de S5o Paulo f'Im6vel RebouEas'); e (b) no im6vel objeto da matrlcula no

188.324, do 40 Oficial de Registro de Im6veis da Cidade de 56o Paulo, Estado de S5o

Paulo ("Imdvel Vila OlimpiaJ, descritos no Anexo II da Escritura de EmissSo;
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(t)
os prazos referentes ao cumprimento de qualquer obrigagao prevista na Escritura de

Emissdo at6 o 10 (primeiro) dia 0til subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia

que neo seja dia rltil, ndo sendo devido qualquer acr6scimo aos valores a serem pagos;

(u) SubscrigSo, IntegralizacSo, Forma de Pagamento e Prego de
Integralizagto: As Deb6ntures serSo subscritas e integralizadas (i) pelo seu Valor

Nominal Unit6rio, na primeira Data de IntegralizagSo, ou (ii) em caso de integralizagSo

das Deb6ntures em Datas de IntegralizaESo posteriores, pelo seu Valor Nominal Unit6rio

Atualizado das Deb6ntures, acrescido da RemuneragSo, calculada pro rata temporis,

desde a primeira Data de Integralizagdo, at6 a data de sua efetiva integralizagEo ("Prego

de IntegralizagSoJ. As Deb6ntures tornar-se-Eo subscritas pela Debenturista mediante

a assinatura do Boletim de Subscrigdo das Deb6ntures, nos termos da minuta constante

no Anexo IV i Escritura de EmissSo ("Boletim de SubscrigSoJ e a inscrigSo da titularidade

no livro prdprio da Emissora, Nos termos definidos no Boletim de SubscrigSo, as

Deb€ntures serSo integralizadas i vista, em moeda corrente nacional, parcial ou

totalmente, nas datas e na medida em que os CRI forem integralizados f'Data de

IntegralizagSo'), ap6s o cumprimento cumulativo das condig6es precedentes previstas

na Escritura de EmissSo ('Condic6es PrecedentesJ;

(v) Amortizagio Prooramada das Deb6ntures: Sem prejulzo dos

pagamentos em decorrEncia dos Eventos de Vencimento Antecipado das Deb6ntures ou

do Resgate Antecipado Facultativo, nos termos da Escritura de EmissSo, o Valor Nominal

Unit6rio Atualizado ser6 amortizado, em cada uma das datas de amortizagHo, conforme

tabelas previstas no Anexo V da Escritura de Emiss5o, sendo que a data do primeiro e

do riltimo pagamento a tftulo de amoftizaESo programada das Deb6ntures 6 04 de

dezembro de 2019 e a Data de Vencimento, respectivamente, calculado nos termos da

f6rmula prevista na Escritura de EmissSo, cujo resultado serd apurado pela Debenturista;

(w) Resoate Antecioado Facultativo: A Emissora poder6 realizar, a seu

exclusivo critdrio, o resgate antecipado da totalidade das Deb6ntures f'Resgate
Antecioado Facultativo') (i) a paftir de 4 de novembro de 2023 (inclusive) nos termos
previstos abaixo; ou (ii) at6 4 de novembro de 2023 (exclusive), mediante o pagamento

do valor previsto abaixo. O valor a ser pago em relag5o a cada uma das Deb6ntures

objeto do Resgate Antecipado Facultativo serd equivalente (i) na hip6tese prevista no

inciso (i) acima, ao Valor Nominal Unitiirio Atualizado, acrescido da respectiva

RemuneragSo, calculada pro rata temporisdesde a primeira Data de Integralizagdo ou a

Data de Pagamento de Remunerag6o imediatamente anterior, conforme o caso, atd a

data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, acrescidos dos Encargos Morat6rios

(conforme abaixo definido), se aplic6vel ('Saldo DevedorJ, acrescido de pr6mio d

Debenturista equivalente a (a) 3,00o/o (tr6s por cento) sobre o Saldo Devedor, caso o

Resgate Antecipado Facultativo ocorra entre 4 de novembro de 2023 (inclusive) e 4 de

novembro de2024 (exclusive); (a) 2,00o/o (dois por cento) sobre o Saldo Devedor, caso

o Resgate Antecipado Facultativo ocorra entre 4 de novembro de 2024 (inclusive) e 8
de novembro de 2025 (exclusive); ou (c) 1,000/o (um por cento) sobre o Saldo Devedor,
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e a Data de Vencimento (exclusive); e (ii) na hip6tese prevista no inciso (ii) acima, ao

Saldo Devedor, acrescido do Ajuste Econ6mico Futuro das Deb6ntures. Para fins deste

ato societdrio, "Ajuste Econ6mico Futuro das Debdntures" significa a RemuneragSo e

demais Encargos Moratdrios que seriam devidos pela Emissora caso tal Resgate

Antecipado Facultativo n6o ocorresse, conforme estimado pela Debenturista, entre a

data do Resgate Antecipado Facultativo e a Data de Vencimento, trazidos a valor
presente na referida data do Resgate Antecipado Facultativo tendo por base uma taxa

de desconto equivalente ao DI Futuro (conforme abaixo definido), conforme cSlculo

efetuado pela Debenturista, a qual, salvo manifesto erro devidamente comprovado pela

Emissora, ser6 vinculante e definitivo. Para fins da Escritura de EmissSo, "DI Futuro"

significa a taxa de juros correspondente ao ajuste do contrato futuro de taxa m6dia de

DI - Dep6sitos Interfinanceiros de 1 (um) dia determinada pela 83 e referente ao

vencimento mais pr6ximo, por6m posterior, A Data de Vencimento, vSlida para o Oia Util

imediatamente anterior d respectiva data do Resgate Antecipado Facultativo, divulgada

pela 83 no informativo "Boletim DiSrio Vers6o Completa (Mercadorias e Futuros)",

disponivel em sua p6gina na internet, ou o meio que vier a substitui-lo;

(x) Garantias: Como garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas

as obrigag6es, principais e acess6rias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham

a ser assumidas pela Emissora perante a Debenturista no 6mbito da Escritura de

EmissSo, o que inclui, mas n6o se limita, ao pagamento das Deb6ntures, abrangendo o

Valor Nominal Unit6rio, a AtualizagSo Monet5ria, a RemuneragSo, bem como todos e

quaisquer outros pagamentos devidos pela Emissora, no 6mbito da EmissEo, incluindo o

pagamento dos custos, comiss6es, encargos e despesas da EmissSo e a totalidade das

obrigagSes acess6rias, tais como, mas n6o se limitando, encargos morat6rios, multas,

penalidades, honor6rios arbitrados em juizo e demais encargos contratuais e legais

previstos, bem como todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pela

Debenturista em decorrCncia de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais

ou extrajudiciais necessdrios i salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares dos

CRI e da Escritura de Emissdo, bem como aqueles incorridos para execugSo judicial ou

extrajudicial da Fianga C 
qbngAg9e5la1antidas'), as Deb6ntures contar6o com garantia

fidejuss6ria na forma de fianga prestada pelo Fiador;

(v) ReoactuacSo Programada: N5o haverS repactuagSo programada das

DebEntures;

(z) Vencimento Antecipado: As Deb6ntures poderSo ser declaradas

antecipadamente vencidas, de forma automdtica ou ndo automdtica, conforme definido

na Escritura de EmissSo, nas hip6teses e nos termos a serem previstos na Escritura de

EmissSo, na ocorrdncia das seguintes hip6teses:

a. ocorrGncia de: (a) liquidagSo, dissolugSo, extingSo da Emissora; (b)
decretagSo de falGncia da Emissora ou de qualquer de suas controladas; (c)
pedido de autofalGncia formulado pela Emissora ou por qualquer de suas
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Emissora ou de qualquer de suas controladas e neo devidamente solucionado

por meio de dep6sito judicial e/ou elidido no prazo legal; (e) propositura,

pela Emissora ou por qualquer de suas controladas, de plano de recuperagSo

extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente

de ter sido requerida ou obtida homologagSo judicial do referido plano; ou

(f) ingresso, pela Emissora ou por qualquer de suas controladas, em juizo

com requerimento de recuperag6o judicial, independentemente de

deferimento do processamento de recuperagSo ou de sua concessEo pelo

jufzo competente;

inadimplemento pela Emissora e/ou pelo Fiador de qualquer obrigagSo

pecuni6ria relativa irs Deb6ntures, e/ou i Escritura de Emiss6o, nos termos

da Escritura de EmissSo, ndo sanado no prazo de 3 (tr6s) Dias Uteis contados

da data de inadimplemento;

com relagEo a qualquer dos bens objeto das garantias reais e/ou a qualquer

dos direitos a estas inerentes, cesseo, venda, alienagdo, transfer6ncia,
permuta, confer6ncia ao capital, dag6o em pagamento, instituigSo de

usufruto ou fideicomisso, endosso, ou qualquer outra forma de transfer6ncia

ou disposigSo, inclusive por meio de redugSo de capital, ou constituigSo de
qualquer 6nus (assim definido como hipoteca, penhor, alienagSo fiducidria,

cessEo fiduciSria, usufruto, fideicomisso, promessa de venda, opgeo de

compra, direito de preferdncia, encargo, gravame ou 6nus, arresto,

sequestro ou penhora, judicial ou extrajudicial, voluntdrio ou involunt6rio, ou

outro ato que tenha o efeito pr6tico similar a qualquer das express6es acima

C'6nus')), em qualquer dos casos deste inciso, de forma gratuita ou

onerosa, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, ainda que para ou

em favor de pessoa do mesmo grupo econ6mico;

transformagEo da forma societ6ria da Emissora de modo que ela deixe de

ser uma sociedade por ag6es, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das

Sociedades por Ag6es;

ndo utilizagSo, pela Emissora, dos recursos li,quidos obtidos com a EmissSo

conforme o disposto no item (s) acima e na Escritura de EmissSo e/ou a n6o

apresentagSo do Relat6rio de VerificagSo e dos Documentos Comprobat6rios

referente A aplicagSo dos recursos das Deb€ntures;

transfer6ncia do controle acion6rio (conforme definigSo de controle prevista

no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ag6es), direto ou indireto, da

Emissora ou das SPEs, exceto se ap6s referida operagSo a Emissora ou as

SPEs permanecerem sendo controladas, direta ou indiretamente, pela

Emissora ou por sociedade controlada, direta ou indiretamente pelo Fiador;

b.

d.

e.

r.
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cis6o, tu$o,.i?rcorpo6cqg, incodgiflEo de ag6es ou qualquer forma de

reorganizaESo societdria envolvendo a Emissora ou as SPE, exceto se ap6s

referida operag6o a Emissora ou as SPEs permanecerem sendo controladas,

direta ou indiretamente, pela Emissora ou por sociedade controlada, direta

ou indiretamente pelo Fiador;

questionamento judicial, pela Emissora, pelo Friador ou qualquer sociedade

do grupo da Emissora, sobre a validade e/ou exequibilidade da Escritura de

Emiss6o e/ou da Fianga;

declaragSo de invalidade, nulidade ou inexequibilidade da Escritura de

EmissSo e/ou da Fianga por decisSo judicial e/ou decisSo arbitral;

alteragEo do objeto social da Emissora, conforme disposto em seu estatuto

social, conforme o caso, vigente na Data de EmissSo, de forma a alterar as

suas atividades preponderantes;

qualquer forma de transferEncia ou qualquer forma de cesseo ou promessa

de cessHo a terceiros, no todo ou em parte, pela Emissora ou pelo Fiador

dos direitos e das obrigaE6es assumidas na Escritura de Emissiq conforme

aplicSvel;

redugSo de capital social da Emissora;

declaraEdo de vencimento antecipado de qualquer obrigag6o da Emissora ou

suas controladas no mercado local ou internacional, na qualidade de

devedora ou garantidora, nos termos de um ou mais instrumentos

financeiros (incluindo, mas sem limitagEo, aqueles decorrentes de operag6es

nos mercados financeiro e/ou de capitais), em montante superior a

R$1.000.000,00 (um milhSo de reais) (sendo este valor atualizado

mensalmente, a partir da Data de EmissSo, pela variaESo positiva do IPCA))

ou seu equivalente em outras moedas;

exist6ncia, a partir da Data de EmissSo, de qualquer decisSo judicial final

e/ou de qualquer decisSo arbitral n6o sujeita a recurso, contra a Emissora

em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$l.000.000,00 (um

milhSo de reais) (sendo este valor atualizado mensalmente, a partir da Data

de EmissSo, pela variagSo positiva do IPCA), salvo se a Emissora comprovar

o pagamento do referido valor i Debenturista no prazo de 30 (trinta) dias

da data em que tal valor tornou-se devido, nos termos estabelecidos em

referida decisSo judicial transitada em julgado ou decisSo arbitral definitiva;

existGncia, contra a Emissora, de sentenga condenat6ria, ou decis6o

administrativa ou arbitral, em processos judiciais, administrativos e/ou

arbitrais, conforme aplicavel, relacionados a: (a) crimes ambientais,

incluindo todos os aspectos, as leis, regulamentos, normas administrativas e

i.

t.

m,

n,

o.
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aplicaveis-ir condugSo de seus negocios e necess5rias para a execugSo de

seu objeto social, incluindo, mas sem limitagSo a legislagSo e

regulamentagio relacionadas i sa[de e seguranga ocupacional, ao meio

ambiente (incluindo mas n5o se limitando i legislagSo em vigor pertinente i
Politica Nacional do Meio Ambiente, is Resolug6es do Conselho Nacional do

Meio Ambiente - CONAMA) ("LeoislagSo SocioambientalJ, ressalvados

exclusivamente neste item, os casos em que esteja em curso eventual

ajuizamento pela Emissora, de medidas judiciais visando suspender ou

reverter os efeitos da referida decisSo judicial, administrativa ou arbitral;
(b) emprego de trabalho escravo ou infantil; (c) proveito criminoso da

prostituigeo; (d) infragSo a qualquer lei ou regulamento nacional contra
prdtica de corrupgSo ou atos lesivos i administragSo piblica, incluindo, mas

sem limitagSo a Lei no t2.846, de 10 de agosto de 2013, conforme alterada
('Leis AnticorrupgSo");

inadimplemento pela Emissora e/ou pelo Fiador, de qualquer obrigagSo n5o

pecuniSria prevista na Escritura de EmissSo n6o sanado: (a) no prazo de

cura previsto especificamente para a respectiva obrigaESo, se aplicdvel; ou
(b) caso ndo haja prazo de cura especifico, no prazo de 10 (dez) Dias titeis
contados da data da data em que tal obrigagdo deveria ter sido cumprida;

protesto de titulos contra a Emissora, cujo valor individual ou global

ultrapasse R$1.000.000,00 (um milhSo de reais) (sendo este valor atualizado

mensalmente, a paftir da Data de EmissSo, pela variagSo positiva do IPCA)

ou o seu equivalente em outras moedas, salvo se no prazo de at6 10 (dez)

Dias 0teis contados do conhecimento pela Emissora de referido protesto a
Emissora tiver tomado medidas cab[veis e comprovado i Debenturista que:

(a) o protesto foi efetuado por erro ou m5-f6 de terceiro ou era ilegitimo;
(b) o protesto seja cancelado, ou, ainda, (c) o protesto tenha a sua

exigibilidade suspensa por medida judicial cabivel;

interrupg5o integral das atividades da Emissora ou de qualquer de suas

controladas por um perlodo superior a 10 (dez) Dias 0teis: (a) por

revogagSo, suspensSo ou extingSo das renovag6es das autorizag6es,

subveng6es, alvar6s ou licengas, inclusive as ambientais necess6rias para o

exercfcio de suas atividades; ou (b) em decorr6ncia de arresto, sequestro,
penhora ou qualquer outra medida judicial que implique perda da

propriedade ou posse direta da totalidade ou pafte substancial dos ativos da

Emissora ou das respectivas controladas;

s. provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas (neste caso, em qualquer

aspecto relevante), quaisquer das declarag6es ou garantias prestadas pela

Emissora ou pelo Fiador na Escritura de EmissSo, conforme aplic6vel,

p.

q.
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t" 'rEmissora "E5tElia, compiovadamente e de boa

desta, exceto caso a

f6, contestando o

inadimplemento ou a exigibilidade de pagamento ou que representem

montante, individual ou agregado, superior a R$1.000.000,00 (um milhdo de

reais), sendo que os valores previstos neste inciso ser6o atualizados

mensalmente, a partir da Data de EmissSo, pela variagSo positiva do IPCA;

distribuigSo e/ou pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros sobre o

capital pr6prio ou quaisquer outras distribuigEes de lucros aos acionistas da

Emissora, caso exista um Evento de Vencimento Antecipado NEo AutomStico
que ndo tenha sido objeto de perdSo (waivefl pela Debenturista, nos termos

estabelecidos na Escritura de Emiss5o, exceto pelos dividendos obrigat6rios
previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades por Agdes, nos termos do

estatuto social da Emissora vigente na Data de EmissSo;

ndo conclusSo do processo de registro da alienagSo fiducidria do Im6vel

Rebougas ou do Im6vel JK (conforme definidos na Escritura de EmissSo)

mediante o registro do respectivo instrumento de constituig6o da Alienagio

Fiduci6ria de Im6vel perante o competente cart6rio de registro de im6veis,

no prazo de 1 (um) ano contado da Data de EmissSo, ou seja, at6 04 de

novembro de 2020;

alteraqSo do estatuto social da Emissora, vigente na Data de EmissSo, de

forma a alterar as disposig6es que tratam da distribuigSo de dividendo

minimo obrigat6rio pela Emissora, conforme previsto no artigo 202 da Lei

das Sociedades por Ag6es;

caso a Fianga venha a se tornar parcial ou totalmente inviilida, nula, ineficaz

ou inexequivel; e

ee. caso seja verificado pela Debenturista, anualmente, no prazo de at6 5 (cinco)

Dias Uteis contados da data de recebimento, pelo Debenturista, das

informag6es necessdrias para sua verificagSo ("Data de Verificag5o'), que a
relagio entre a Divida Litquida e o Ativos Imobilidrios ("indice Financeiro"),

tendo por base as demonstragSes financeiras consolidadas da Emissora, a

partir, inclusive, das demonstrag6es financeiras consolidadas da Emissora

relativas a 31 de dezembro de 2019, seja igual ou inferior a 1,0 (uma) vez.

(aa) Demais Condig6es: As demais caracterfsticas da EmissSo serSo aquelas

especificadas na Escritura de EmissSo das Deb6ntures.

Ato continuo, autorizar a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus

representantes legais em procuragSo com poderes especificos e limitados para tanto,
praticar todos e quaisguer atos neces#rios i implementageo das deliberag6es acima,

especialmente para: (i) discutir, negociar e definir os termos e condig6es das Deb6ntures

e dos CRI, desde que observado o acima disposto, em especial, as Hip6teses de

aa,

bb,

dd.
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vencimento nntecipa'ii iil ..r"iiuiioao, $-ioiur"ntos e praticar todos os atos

necessdrios d reatizfitDi'formafi23gf;d e aiE?t6i'eoamento da EmissSo, bem como

quaisquer aditamentos aos referidos documentos; (iii) tomar todas as provid6ncias e

praticar os atos necess6rios i implementagSo das deliberag6es ora tomadas; e (iv)

contratar os demais prestadores de seruigos para a EmissSo, inclusive aqueles

relacionados aos CRI, no imbito do Termo de SecuritizagSo, incluindo, sem limitagSo, os

assessores legais, entre outros. Por fim, ratifica todos os atos j6 praticados pela Diretoria

relacionadas is mat6rias objetos desta Assembleia.

6. Encerramento. Nada mais havendo sido tratado, foi a presente Ata lavrada e

depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes: Presidente: Carolina

Burg; e Secret5ria: Luciana Gois; Acionistas presentes: Jorge Felipe Lemann e Denson

Finance LLC.

Declara-se para os devidos fins, de que hii uma aipia frel e autdntica arquivada e
assinada pelos presentes no livro pruiprio.

S5o Paulo, 4 de novembro de 2019.

Mesa:

Carolina Burg

Presidente
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