TERMO DE EMISSÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS
ESCRITURAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM
ESFORÇOS RESTRITOS, DA TUCANO HOLDINGS III S.A.

entre

TUCANO HOLDINGS III S.A.
como Emitente,

e

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.
como Agente Fiduciário, representando a comunhão dos Titulares das Notas
Comerciais

__________________
Datado de
4 de abril de 2022
___________________
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TERMO DE EMISSÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS
ESCRITURAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM
ESFORÇOS RESTRITOS, DA TUCANO HOLDINGS III S.A.
TUCANO HOLDINGS III S.A., sociedade por ações sem registro de companhia
aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º
1.376, ESC 121, Torre A – Torre Nações Unidas, Sala Colaboração, Cidade Monções,
CEP 04571-936, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º 35.714.529/0001-51, com registro de seus
atos constitutivos na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o
NIRE 35300545699, neste ato representada nos termos de seu estatuto social
(“Emitente”), na qualidade de emitente das Notas Comerciais (conforme definido
abaixo);
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., instituição financeira com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, CEP 04534-004, inscrita no
CNPJ/ME sob o n° 36.113.876/0004-34, neste ato representada por seus
representantes legais, na qualidade de representante dos titulares das Notas
Comerciais (“Agente Fiduciário”);
sendo a Emitente e o Agente Fiduciário doravante designados, em conjunto, como
“Partes” e, individual e indistintamente, como “Parte”,
As Partes, na melhor forma de direito, firmam o presente “Termo de Emissão da
1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Tucano Holdings III S.A.” (“Termo
de Emissão”, “Notas Comerciais” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do
Artigo 45 e seguintes da Lei nº 14.195 de 26 de agosto de 2021 (“Lei 14.195”),
nos seguintes termos e condições:
CLÁUSULA I
AUTORIZAÇÃO
1.1.

O presente Termo de Emissão é celebrado pela Emitente com base nas

deliberações aprovadas em reunião do Conselho de Administração da Emitente,
realizada em 4 de abril de 2022 e Assembleia Geral Extraordinária da Emitente
realizada em 4 de abril de 2022 (“Atas de Aprovação da Emitente”).
1.2.

A outorga das Garantias Reais (conforme abaixo definidas) e a celebração

dos instrumentos de formalização das Garantias Reais foram celebrados com base
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nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Tucano F6 Geração de Energias SPE S.A.
(“Tucano F6”), Tucano F7 Geração de Energias SPE S.A. (“Tucano F7”) e Tucano F8
Geração de Energias SPE S.A. (“Tucano F8” e em conjunto Tucano F6 e Tucano F7,
as “SPEs”), todas elas realizada em 4 de abril de 2022 (“Atas de Aprovação das
SPEs” e em conjunto com as Atas de Aprovação da Emitente, as “Atas de
Aprovação”) e com base nas Atas de Aprovação da Emitente, conforme aplicável.
CLÁUSULA II
REQUISITOS
Registro na CVM e na ANBIMA
2.1.1. A distribuição pública das Notas Comerciais será realizada nos termos da
Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução
CVM 476”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, estando,
portanto, automaticamente dispensada de registro perante a CVM, nos termos do
artigo 6º da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública com esforços
restritos de distribuição (“Oferta”), exceto pelo envio da comunicação sobre o início
da Oferta e a comunicação de seu encerramento à CVM, nos termos dos artigos
7°-A e 8°, respectivamente, da Instrução CVM 476.
2.1.1.1.

Nos termos do artigo 4º, inciso I do “Código ANBIMA para Ofertas

Públicas” (“Código ANBIMA”), a presente Oferta está automaticamente dispensada
de registro de distribuição pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiros e de Capitais (“ANBIMA”) por se tratar de oferta pública de valores
mobiliários com esforços restritos de distribuição. Não obstante, a Oferta poderá
vir a ser objeto de registro pela ANBIMA, nos termos do artigo 12 do Código
ANBIMA exclusivamente para envio de informações da base de dados, desde que
sejam expedidas diretrizes específicas nesse sentido pela ANBIMA até a data de
envio à CVM da comunicação de encerramento da Oferta.
2.2.

Arquivamento e Publicação dos Documentos Societários

2.2.1. As Atas de Aprovação deverão ser protocoladas na JUCESP. A Assembleia
Geral Extraordinária da Emitente deverá ser publicada, nos termos do artigo 289
da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), no jornal “Valor Econômico” (“Jornal de Divulgação da
Emitente”). O protocolo das Atas de Aprovação na junta comercial deverá ser
realizado em até 10 (dez) Dias Úteis da data de sua realização e deverá comprovar
ao Agente Fiduciário o arquivamento das Atas de Aprovação em até 5 (cinco) Dias
Úteis contados da data do respectivo arquivamento e liberação, pela JUCESP, para
retirada das atas.
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2.2.2. A Emissão, subscrição e integralização das Notas Comerciais da presente
Emissão dependerão de evidência ao Coordenador Líder com cópia ao Agente
Fiduciário do protocolo da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Emitente na
JUCESP, sendo dispensado para a integralização a conclusão do arquivamento e de
suas respectivas publicações.
2.3.

Publicação deste Termo de Emissão e seus aditamentos

2.3.1. Este Termo de Emissão e seus eventuais aditamentos deverão ser
disponibilizados

no

sítio

eletrônico

da

Emitente

(ri.aesbrasil.com.br/show.aspx?idCanal=Tc7pjYO3CKRkUguKcUK2XQ==) em até 5
(cinco) Dias Úteis da liquidação ds Notas Comerciais.
2.4.

Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica

2.4.1. As Notas Comerciais serão depositadas para: (i) distribuição primária
através do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e
operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), sendo a
distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação e custódia
eletrônica no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores
Mobiliários (“CETIP21”), sendo as negociações liquidadas financeiramente e as
Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na B3.
CLÁUSULA III
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
3.1.

Objeto Social da Emitente

3.1.1. A Emitente tem por objeto social participação, direta ou indireta, no capital
de outras sociedades como acionista, quotista, por meio de outras modalidades de
investimento, como subscrição ou aquisição de debêntures, bônus de subscrição
ou partes beneficiárias, ou ainda por qualquer outra forma admitida em lei, que
atuem na área de geração de energia elétrica em todas as suas formas, bem como
na comercialização de energia elétrica proveniente das usinas.

3.2.

Número da Emissão

3.2.1. A presente Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de notas comerciais
da Emitente.
3.3.

Valor Total da Emissão

3.3.1. O valor total da Emissão será de até R$231.279.000,00 (duzentos e trinta
e um milhões, duzentos e setenta e nove mil reais) na Data de Emissão (conforme
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definido abaixo), observada a possibilidade de distribuição parcial prevista na
Cláusula 3.3.2 abaixo.
3.3.2. Será admitida, a exclusivo critério da Emitente, a distribuição parcial das
Notas Comerciais. As Notas Comerciais não colocadas serão canceladas pela
Emitente, de modo que o valor total da Emissão e a quantidade de Notas Comerciais
serão ajustados por meio de aditamento a este Termo de Emissão, sem a
necessidade de qualquer aprovação pelos titulares das Notas Comerciais ou
aprovação adicional da Emitente.
3.4.

Número de Séries

3.4.1. A Emissão será realizada em série única.
3.5.

Quantidade de Notas Comerciais

3.5.1. Serão emitidas até 231.279 (duzentas e trinta e uma mil, duzentas e setenta
e nove) Notas Comerciais, observada a possibilidade de distribuição parcial prevista
na Cláusula 3.3.2 acima.
3.6.

Valor Nominal Unitário

3.6.1. O valor nominal unitário das Notas Comerciais será de R$ 1.000,00 (mil
reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”)
3.7.

Destinação de Recursos

3.7.1. Os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão destinados para
(i) o pagamento de despesas e gastos futuros, reembolso de despesas e gastos
incorridos relacionado aos projetos Tucano F6, Tucano F7 e Tucano F8 e/ou (ii) usos
gerais, inclusive para reforço de caixa da Emitente.
3.7.2. Sempre que solicitado por escrito por autoridades para fins de atendimento
das normas e exigências de órgãos reguladores e fiscalizadores, em até 20 (vinte)
dias contados de solicitação do Agente Fiduciário, ou em prazo menor, se assim
solicitado por qualquer autoridade ou determinado por norma, a Emitente se obriga
a enviar ao Agente Fiduciário os documentos que, a critério das respectivas
autoridades ou órgãos reguladores, comprovem o emprego dos recursos oriundos
das Notas Comerciais nas atividades indicadas acima. Caso não seja possível o
envio dos documentos ao Agente Fiduciário no prazo indicado, a Emitente se
compromete a enviá-los no menor prazo possível.

D4Sign 22c6ee78-04d1-4484-ba0a-3c57caf4319e - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

3.8.

Agente de Liquidação e Escriturador

3.8.1. O agente de liquidação e escriturador da Emissão é a Oliveira Trust
Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários S.A., instituição financeira com sede
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas,
3434, Bloco 7, 2º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91
(“Agente de Liquidação” e “Escriturador”). O Escriturador será responsável por
realizar a escrituração das Notas Comerciais, entre outras responsabilidades
definidas nas normas editadas pela CVM e pela B3.
3.8.2. As definições acima incluem quaisquer outras instituições que venham a
suceder o Agente de Liquidação e/ou o Escriturador na prestação dos serviços
relativos às Notas Comerciais.
3.9.

Procedimento de Distribuição

3.9.1. As Notas Comerciais serão objeto de distribuição pública, com a
intermediação de instituição intermediária integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nas condições previstas no “Contrato de
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime de Garantia Firme de
Colocação, da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Tucano Holdings III
S.A.” a ser celebrado entre, de um lado, a Emitente, e, do outro, o Coordenador
Líder (“Contrato de Distribuição”).
3.9.2. As Notas Comerciais serão objeto de Oferta destinada exclusivamente a
Investidores Profissionais, em observância ao plano de distribuição previamente
acordado entre a Emitente e o Coordenador Líder. O Coordenador Líder organizará
a colocação da totalidade das Notas Comerciais em regime de garantia firme de
colocação, nos termos do Contrato de Distribuição. O exercício da garantia firme
pelo Coordenador Líder está sujeito à verificação de determinadas condições
previstas no Contrato de Distribuição, observado que caso as condições
precedentes do Contrato de Distribuição não sejam cumpridas haverá a distribuição
parcial prevista na Cláusula 3.3.2 acima.
3.9.2.1.

São considerados “Investidores Profissionais” aqueles investidores

assim referidos no artigo 11 da Resolução CVM n° 30 de 11 de maio de 2021,
observado que fundos de investimento e carteiras administradas de valores
mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor
serão considerados como um único investidor, para os fins dos limites previstos no
Plano de Colocação (conforme abaixo definido).
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3.9.3. Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, sem
lotes mínimos ou máximos, organizado pelo Coordenador Líder, para definir o
volume e a alocação das Notas Comerciais entre os investidores, não sendo
necessário qualquer aditamento ao presente Termo de Emissão ou ao Contrato de
Distribuição.
3.9.4. Observado o disposto na regulamentação aplicável, o Coordenador Líder
organizará a colocação das Notas Comerciais exclusivamente perante Investidores
Profissionais, em atendimento aos procedimentos descritos na Instrução CVM 476
(“Plano de Colocação”), observados os seguintes termos:
(i)

não será permitida a busca de Investidores Profissionais por meio de lojas,
escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, ou com a utilização de
serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o rádio, a televisão e
páginas abertas ao público na rede mundial de computadores;

(ii)

somente será permitida a procura, pelo Coordenador Líder, de, no máximo,
75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais; e

(iii)

as Notas Comerciais somente poderão ser adquiridas por, no máximo, 50
(cinquenta) Investidores Profissionais, nos termos da Instrução CVM 476.

3.9.5. A colocação das Notas Comerciais será realizada de acordo com os
procedimentos da B3 e com o Plano de Colocação.
3.9.6. No ato de subscrição e integralização das Notas Comerciais, cada Investidor
Profissional interessado na subscrição das Notas Comerciais deverá fazê-la por
meio da entrega ao Coordenador Líder de declaração devidamente assinada, em
termos e condições aceitáveis ao Coordenador Líder, afirmando estar ciente e
concordar, dentre outros, que: (i) as informações recebidas são suficientes para a
sua tomada de decisão a respeito da Oferta; (ii) a Oferta não foi registrada perante
a CVM; e (iii) as Notas Comerciais estão sujeitas às restrições de negociação
previstas na regulamentação aplicável e neste Termo de Emissão, somente
podendo ser negociadas nos mercados regulamentados entre Investidores
Qualificados, assim definidos nos termos do artigo 12 da Resolução CVM 30
(“Investidores Qualificados”), 90 (noventa) dias após a subscrição ou aquisição pelo
Investidor Profissional, observadas as obrigações adicionais da Emitente, nos
termos do §2º do art. 15 da Instrução CVM 476. O Investidor Profissional, nos
termos da Cláusula 3.9.2 acima, poderá, no ato da aceitação à Oferta, condicionar
sua adesão a que haja distribuição de uma proporção ou quantidade mínima de
Notas Comerciais originalmente objeto da Oferta.
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3.9.7. Caso a Oferta seja cancelada ou revogada, todos os atos de aceitação serão
cancelados e o Coordenador Líder, juntamente com a Emitente, comunicarão aos
Investidores Profissionais o cancelamento da Oferta, até o Dia Útil (conforme
definido abaixo) anterior à data da primeira subscrição e integralização.
3.9.8. As Notas Comerciais poderão ser negociadas nos mercados regulamentados
de valores mobiliários entre Investidores Qualificados depois de decorridos
90 (noventa) dias contados da data de cada subscrição ou aquisição por
Investidores Profissionais (conforme abaixo definidos), nos termos do §1º do art.
15 da Instrução CVM 476, observado o disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução
CVM 476, e uma vez verificado o cumprimento pela Emitente de suas obrigações
previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Notas
Comerciais deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares
aplicáveis.
3.9.9. O prazo de 90 (noventa) dias para restrição de negociação das Notas
Comerciais referido acima não será aplicável ao Coordenador Líder na hipótese do
exercício da garantia firme, conforme previsto no inciso II do artigo 13 da Instrução
CVM 476, desde que sejam observadas as seguintes condições: (i) o Investidor
Profissional (conforme definido abaixo) adquirente das Notas Comerciais observe o
prazo de 90 (noventa) dias de restrição de negociação, contado da data do exercício
da garantia firme pelo Coordenador Líder; (ii) o Coordenador Líder verifique o
cumprimento das regras previstas nos art. 2º e 3º da Instrução CVM 476; e (iii) a
negociação das Notas Comerciais seja realizada nas mesmas condições aplicáveis
à Oferta, podendo o valor de transferência das Notas Comerciais ser atualizado pela
respectiva Remuneração (conforme abaixo definida).
3.9.10.

Tendo em vista que a distribuição das Notas Comerciais poderá ser

parcial, nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 400, o Investidor Profissional
poderá, no ato da aceitação à Oferta, condicionar sua adesão a que haja
distribuição de uma proporção ou quantidade mínima de Notas Comerciais
originalmente objeto da Oferta, definida conforme critério do próprio Investidor
Profissional, devendo o Investidor Profissional, no momento da aceitação, indicar
se, implementando-se a condição prevista, pretende receber a totalidade das Notas
Comerciais subscritas por tal Investidor Profissional ou quantidade equivalente à
proporção entre a quantidade de Notas Comerciais efetivamente distribuída e a
quantidade de Notas Comerciais originalmente objeto da Oferta, presumindo-se,
na falta da manifestação, o interesse do Investidor Profissional em receber a
totalidade das Notas Comerciais originalmente indicadas por tal Investidor
Profissional. Caso a condição indicada pelo Investidor Profissional não seja
atendida, a respectiva ordem será cancelada.
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CLÁUSULA IV
CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS NOTAS COMERCIAIS
4.1.

Local de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, o local de emissão

das Notas Comerciais será o município de São Paulo, Estado de São Paulo.
4.2.

Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão

das Notas Comerciais será o dia 8 de abril de 2022 (“Data de Emissão”).
4.3.

Data de Início da Rentabilidade: Para todos os fins e efeitos legais, a

data de início da rentabilidade será a Data de Emissão (“Data de Início da
Rentabilidade”).
4.4.

Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Notas Comerciais serão

emitidas sob a forma escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo
que, para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Comerciais será
comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador e,
adicionalmente, com relação às Notas Comerciais que estiverem custodiadas
eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por esta extrato em nome
do titular das Notas Comerciais, que servirá como comprovante de titularidade de
tais Notas Comerciais.
4.5.

Garantias: Observada a implementação da Condição Suspensiva (abaixo

definida), as Notas Comerciais serão garantidas pelas seguintes garantias reais, as
quais serão registradas nos competentes cartórios de títulos e documentos,
conforme indicado nos respectivos instrumentos, para assegurar o fiel, pontual e
integral pagamento dos valores atualizados nos termos descritos neste Termo de
Emissão e dos Encargos Moratórios, bem como das demais obrigações pecuniárias
previstas neste Termo de Emissão, inclusive honorários do Agente Fiduciário e
despesas judiciais e extrajudiciais comprovadamente incorridas pelo Agente
Fiduciário na constituição, formalização, excussão e/ou execução das garantias
previstas no presente Termo de de Emissão (“Obrigações Garantidas”):
(i)

alienação fiduciária das ações, sob Condição Suspensiva, de emissão da

Tucano F6 e de titularidade da Emitente (“Alienação Fiduciária de Ações Tucano
F6”), nos termos do “1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças sob Condição
Suspensiva”, celebrado, em 4 de abril de 2022, entre a Emitente, na qualidade de
alienante

fiduciária,

o

Itaú

Unibanco

S.A.,

inscrito

no

CNPJ/ME

sob

o

nº 60.701.190/0001-04 (“Itaú” ou “Fiador BNB”) e o Agente Fiduciário, na
qualidade de credores fiduciários, e, ainda, a Tucano F6, na qualidade de
interveniente anuente (“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações
Tucano F6”);
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(ii)

alienação fiduciária das ações, sob Condição Suspensiva, de emissão da

Tucano F7 e de titularidade da Emitente (“Alienação Fiduciária de Ações Tucano
F7”), nos termos do “1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças sob Condição
Suspensiva”, celebrado, em 4 de abril de 2022, entre a Emitente, na qualidade de
alienante fiduciária, o Itaú e o Agente Fiduciário, na qualidade de credores
fiduciários, e, ainda, a Tucano F7, na qualidade de interveniente anuente
(“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Tucano F7”);
(iii)

alienação fiduciária das ações, sob Condição Suspensiva, de emissão da

Tucano F8 e de titularidade da Emitente (“Alienação Fiduciária de Ações Tucano
F8”, e quando em conjunto com Alienação Fiduciária de Ações Tucano F6 e a
Alienação Fiduciária de Ações Tucano F7, as “Alienações Fiduciárias de Ações
SPEs”), nos termos do “1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças sob Condição
Suspensiva”, celebrado, em 4 de abril de 2022, entre a Emitente, na qualidade de
alienante fiduciária, o Itaú e o Agente Fiduciário, na qualidade de credores
fiduciários, e, ainda, a Tucano F8, na qualidade de interveniente anuente
(“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Tucano F8”, em
conjunto com o Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Tucano
F6 e com o Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Tucano F7,
“Contratos de Alienação Fiduciária de Ações”);
(iv)

alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, sob Condição Suspensiva

(conforme abaixo definido), de titularidade da Tucano F6 (“Alienação Fiduciária de
Equipamentos Tucano F6”), nos termos do “1º (Primeiro) Aditamento ao
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Equipamentos em Garantia e
Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado, em 4 de abril de 2022, entre
a Tucano F6, na qualidade de alienante fiduciária, o Itaú Unibanco (conforme
abaixo definido) e o Agente Fiduciário, na qualidade de credores fiduciários, e,
ainda, a Tucano F7 e a Tucano F8, na qualidade de intervenientes anuentes
(“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos Tucano F6”);
(v)

alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, sob Condição Suspensiva,

de titularidade da Tucano F7 (“Alienação Fiduciária de Equipamentos Tucano F7”),
nos termos do “1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária de Equipamentos em Garantia e Outras Avenças sob Condição
Suspensiva”, celebrado, em 4 de abril de 2022, entre a Tucano F7, na qualidade
de alienante fiduciária, o Itaú Unibanco e o Agente Fiduciário, na qualidade de
credores fiduciários, e, ainda, a Tucano F6 e a Tucano F8, na qualidade de
intervenientes anuentes (“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de
Equipamentos Tucano F7”);
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(vi)

alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, sob Condição Suspensiva,

de titularidade da Tucano F8 (“Alienação Fiduciária de Equipamentos Tucano F8”,
e quando em conjunto com Alienação Fiduciária de Equipamentos Tucano F6 e a
Alienação Fiduciária de Equipamentos Tucano F7, as “Alienações Fiduciárias de
Equipamentos SPEs”), nos termos do “1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária de Equipamentos em Garantia e Outras Avenças
sob Condição Suspensiva”, celebrado, em 4 de abril de 2022, entre a Tucano F8,
na qualidade de alienante fiduciária, o Itaú Unibanco e o Agente Fiduciário, na
qualidade de credores fiduciários, e, ainda, a Tucano F6 e a Tucano F7, na qualidade
de intervenientes anuentes (“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de
Equipamentos Tucano F8”, em conjunto com o Aditamento ao Contrato de
Alienação Fiduciária de Equipamentos Tucano F6 e com o Aditamento ao Contrato
de Alienação Fiduciária de Equipamentos Tucano F7, “Contratos de Alienação
Fiduciária de Equipamentos”);
(vii)

cessão fiduciária, sob Condição Suspensiva, nos termos do parágrafo 3º do

artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, de todos
os direitos (inclusive direitos emergentes) e créditos da Tucano F6 (“Cessão
Fiduciária Tucano F6”), nos termos do “1º Aditamento ao Instrumento Particular
de Cessão Fiduciária em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”,
celebrado, em 4 de abril de 2022, entre a Tucano F6, na qualidade de cedente
fiduciária, o Itaú Unibanco e o Agente Fiduciário, na qualidade de credores
fiduciários, e, ainda, a Tucano F7 e a Tucano F8, na qualidade de intervenientes
anuentes (“Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Equipamentos Tucano
F6”);
(viii)

cessão fiduciária, sob Condição Suspensiva, nos termos do parágrafo 3º do

artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, de todos
os direitos (inclusive direitos emergentes) e créditos da Tucano F7 (“Cessão
Fiduciária Tucano F7”), nos termos do “1º Aditamento ao Instrumento Particular
de Cessão Fiduciária em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”,
celebrado, em 4 de abril de 2022, entre a Tucano F7, na qualidade de cedente
fiduciária, o Itaú Unibanco e o Agente Fiduciário, na qualidade de credores
fiduciários, e, ainda, a Tucano F6 e a Tucano F8, na qualidade de intervenientes
anuentes (“Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Equipamentos
Tucano F7”); e
(ix)

cessão fiduciária, sob Condição Suspensiva, nos termos do parágrafo 3º do

artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, de todos
os direitos (inclusive direitos emergentes) e créditos da Tucano F8 (“Cessão
Fiduciária Tucano F8”, e quando em conjunto com a Cessão Fiduciária Tucano F6 e
a Cessão Fiduciária, Tucano F7, as “Cessões Fiduciárias SPEs”, e esta, quando em
conjunto com as Alienações Fiduciárias de Ações SPEs e as Alienações Fiduciárias
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de Equipamentos SPEs, as “Garantias Reais”), nos termos do “1º Aditamento ao
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia e Outras Avenças sob
Condição Suspensiva”, celebrado, em 4 de abril de 2022, entre a Tucano F8, na
qualidade de cedente fiduciária, o Itaú Unibanco e o Agente Fiduciário, na qualidade
de credores fiduciários, e, ainda, a Tucano F6 e a Tucano F7, na qualidade de
intervenientes anuentes (“Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de
Equipamentos Tucano F8”, em conjunto com Aditamento ao Contrato de Cessão
Fiduciária de Equipamentos Tucano F6 e com o Aditamento ao Contrato de Cessão
Fiduciária de Equipamentos Tucano F7 “Contratos de Cessão Fiduciária”, e em
conjunto com os Contratos de Alienação Fiduciária de Ações e com os Contratos de
Alienação Fiduciária de Equipamentos, “Contratos das Garantias Reais”).
4.5.1. As Garantias Reais listadas no itens (i) a (ix) acima serão constituídas sob
condição suspensiva, nos termos do artigo 125 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), estando a sua plena eficácia
condicionada ao implemento de qualquer uma das seguintes condições (“Condição
Suspensiva”):
a)

Obtenção da anuência expressa do BNB para o compartilhamento de todas

as Garantias Reais listadas na Cláusula 4.5 acima com os titulares das Notas
Comerciais (“Anuência BNB”); ou
b)

Declaração de vencimento antecipado dos Contratos de Financiamento pelo

BNB.
4.5.2. A Anuência BNB deverá ser obtida no prazo de até 90 (noventa) dias
contados da Data de Emissão das Notas Comerciais (“Prazo para Anuência do
BNB”). Na hipótese de não obtenção da Anuência BNB no prazo acima referido, a
Emitente se compromete, a seu exclusivo critério, optar por uma das opções
mencionadas abaixo:
a)

Celebração de aditamento ao presente Termo de Emissão a fim de

formalizar a constituição da garantia fidejussória, na modalidade de fiança, a ser
prestada pela AES Brasil Energia S.A. e pela Unipar Carbocloro S.A., na proporção
de suas respectivas participações societárias (direta ou indireta) na Emitente, de
maneira que estas se obriguem, em conjunto com a Emitente, em caráter
irrevogável e irretratável, perante os titulares da Notas Comerciais, na qualidade
de fiadoras, pelo fiel, pontual e integral pagamento das Obrigações Garantidas
(“Garantia Fidejussória”). Os termos da Garantia Fidejussória serão aqueles
previstos no Anexo III a este Termo de Emissão; ou
b)

Celebração de instrumento de cessão fiduciária de direitos creditórios e

conta vinculada em garantia e realização de depósito de aplicações financeiras em
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conta vinculada a ser definida no referido instrumento, em montante equivalente
a, no mínimo, 100% (cem por cento) das Obrigações Garantidas até sua total
quitação (“Cash Collateral”), sendo certo que tais depósitos de aplicações
financeiras poderão ser inclusive feitos, a exclusivo critério da Emitente, pela AES
Brasil Energia S.A. e pela Unipar Carbocloro S.A., na proporção de suas respectivas
participações societárias (direta ou indireta) na Emitente. O Cash Collateral será
prestado sob condição resolutiva e os seus termos serão aqueles previstos no
Anexo IV a este Termo de Emissão; ou
c)

Realizar o resgate antecipado das Notas Comerciais, desde que permitido

pela legislação aplicável e nos termos e condições previstos no Termo de Emissão.
4.5.3. Sem prejuízo das Garantias Reais descritas na Cláusula 4.5 acima, bem
como das obrigações previstas na Cláusula 4.5.2, a Emitente se obriga ainda a
obter, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da Data de Emissão das Notas
Comerciais, desde que a Condição Suspensiva não tenha ocorrido neste período de
30 (trinta) dias, a constituição, sob condição resolutiva, da alienação fiduciária da
totalidade de ações de emissão da Emitente atualmente detidas pela Unipar
Carbocloro S.A. e pela AES Tucano Holding I S.A., presentes e futuras (“Alienação
Fiduciária de Ações da Emitente”), nos termos e condições estabelecidos no Anexo
V ao presente Termo de Emissão.
4.5.4. As Garantias Reais, após a implementação da Condição Suspensiva, serão
compartilhadas com o Itaú no âmbito do “Instrumento Particular de Prestação de
Fiança e Outras Avenças” celebrado entre o Itaú, como Fiador, a Emitente, como
contratante, as SPEs, como afiançadas, em 22 de dezembro de 2021 (“CPG”).
4.5.5. Em até 10 (dez) Dias Úteis após o decurso do Prazo para Anuência do BNB,
e observada a implementação da Condição Suspensiva, as Partes deverão celebrar
aditamento ao presente Termo de Emissão, a fim de atualizar a definição das
Garantias Reais, conforme aplicável, sem necessidade de aprovação adicional dos
titulares de Notas Comerciais reunidos em Assembleia Geral de Titulares de Notas
Comerciais.
4.6.

Prazo e Data de Vencimento: Observado o disposto neste Termo de

Emissão, as Notas Comerciais terão prazo de vigência de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias corridos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 8
de abril de 2023 (“Data de Vencimento”).
4.7.

Preço de Subscrição e Forma de Integralização

4.7.1. As Notas Comerciais serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda
corrente nacional, no ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, de acordo
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com as normas de liquidação aplicáveis à B3. Caso seja possível a integralização
em mais de uma data, a Nota Comercial que venha ser integralizada em data
diversa e posterior à primeira data de integralização, deverá ser integralizada
considerando o seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada
pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade até a data de sua efetiva
integralização.
4.7.2. As Notas Comerciais poderão ser subscritas com ágio ou deságio, conforme
estabelecido no Contrato de Distribuição, no ato de subscrição das Notas
Comerciais, observado que referido ágio ou deságio deverá ser aplicado de forma
igualitária à totalidade dos titulares das Notas Comerciais em cada data de
integralização.
4.8.

Atualização Monetária das Notas Comerciais: O Valor Nominal Unitário

das Notas Comerciais não será atualizado monetariamente.
4.9.

Remuneração

4.9.1. Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais incidirão juros
remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento)
das taxas médias diárias do DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra
grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”), acrescida
de spread (sobretaxa) de 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco centésimos por cento)
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”).
4.9.2. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das
Notas Comerciais, desde a Data de Emissão (inclusive) até a data de pagamento
da Remuneração em questão, data de declaração de vencimento antecipado ou na
data de um eventual Resgate Antecipado (conforme abaixo definido) ou de Oferta
de Resgate Antecipado (conforme definido abaixo), o que ocorrer primeiro
(exclusive). A Remuneração deverá ser calculada de acordo com a seguinte
fórmula:
J = VNe x (Fator Juros – 1)
onde:
J: valor unitário da Remuneração devida ao final do Período de Capitalização
(conforme abaixo definido), calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;
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VNe: Valor Nominal Unitário informado/calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento; e
Fator Juros: Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação
acrescido do spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:
Fator Juros = (Fator DI x Fator Spread)
onde:
Fator DI = Produtório das Taxas DI, com uso de percentual aplicado,
da data de início do Período de Capitalização, inclusive, até a data de
cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:

onde:
nDI = número total de Taxas DI, consideradas na atualização do
ativo, sendo “nDI” um número inteiro;
TDIk = Taxa DI, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas
decimais com arredondamento, apurada da seguinte forma:

sendo:
DIk = Taxa DI, divulgada pela B3, válida por 1 (um) Dia Útil
(overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais; e
Fator Spread = Sobretaxa de juros fixo, calculada com 9 (nove) casas
decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
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onde:
Spread = 2,2500;
DP = número de Dias Úteis entre a Data de Emissão e a data de
cálculo, sendo “DP” um número inteiro.
4.9.3. 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.
4.9.4. Se os fatores diários estiverem acumulados, considerar-se-á o fator
resultante “Fator DI” com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.
4.9.5. O fator resultante da expressão (Fator DI x Fator Spread) é considerado com
9 (nove) casas decimais, com arredondamento.
4.9.6. 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.
4.9.7. O cálculo da Remuneração será realizado considerando os critérios
estabelecidos no “Caderno de Fórmulas e Notas Comerciais – CETIP21”, disponível
para consulta na página da B3 na internet (http://www.b3.com.br).
4.9.8. Observado o disposto no parágrafo abaixo, se, a qualquer tempo durante a
vigência das Notas Comerciais, não houver divulgação da Taxa DI, será aplicada a
última Taxa DI disponível até o momento para cálculo da Remuneração, não sendo
devidas quaisquer compensações entre a Emitente e o titular das Notas Comerciais
quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável.
4.9.9. Caso a Taxa DI deixe de ser divulgada por prazo superior a 30 (trinta) dias,
ou caso seja extinta, ou haja a impossibilidade legal de aplicação da Taxa DI para
cálculo da Remuneração das Notas Comerciais, o Agente Fiduciário deverá, no
prazo máximo de até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do final do prazo de 30 (trinta)
dias acima mencionado ou do evento de extinção ou inaplicabilidade, conforme o
caso, convocar Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais, na forma e nos
prazos estipulados no artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações e neste Termo
de Emissão, conforme definidos na Cláusula IX abaixo, a qual terá como objeto a
deliberação pelos titulares das Notas Comerciais, de comum acordo com a
Emitente, do novo parâmetro de Remuneração das Notas Comerciais, parâmetro
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este que deverá preservar o valor real e os mesmos níveis de Remuneração (“Taxa
Substitutiva”).
4.9.10.

Na hipótese de não instalação, em primeira e em segunda

convocações, da Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais previstas na
Cláusula 4.9.9 acima ou, caso instalada em primeira convocação, não haja acordo
sobre a Taxa Substitutiva entre a Emitente e titulares das Notas Comerciais
representando, no mínimo, mais de 2/3 (dois terços) das Notas Comerciais em
Circulação, ou, ainda, caso instalada em segunda convocação, não haja acordo
sobre a Taxa Substitutiva entre a Emitente e titulares das Notas Comerciais
representando, no mínimo, mais de 2/3 (dois terços) dos detentores das Notas
Comerciais em Circulação presentes, a Emitente deverá resgatar a totalidade das
Notas Comerciais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados da data
de encerramento da respectiva Assembleia Geral de Titulares das Notas Comerciais
ou em prazo superior que venha a ser definido em comum acordo em referida
assembleia, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração devida até
a data do efetivo resgate, calculada pro rata temporis, a partir da Data de Início da
Rentabilidade das Notas Comerciais. As Notas Comerciais resgatadas nos termos
deste item serão canceladas pela Emitente. Nesta alternativa, para cálculo da
Remuneração das Notas Comerciais a serem resgatadas, para cada dia do período
em que a ausência de taxas, será utilizada a última Taxa DI divulgada oficialmente.
4.9.11.

Caso a Taxa DI venha a ser divulgado antes da realização da

Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais de que trata a Cláusula 4.9.9
acima, referida assembleia não será mais realizada e a Taxa DI, a partir da data de
sua divulgação, passará a ser novamente utilizada para o cálculo da Remuneração
e de quaisquer obrigações pecuniárias previstas neste Termo de Emissão, conforme
aplicável, sendo certo que até a data de divulgação da Taxa DI nos termos aqui
previstos, quando do cálculo da Remuneração e de quaisquer obrigações
pecuniárias previstas neste Termo, conforme aplicável, será utilizada a última Taxa
DI divulgada oficialmente.
4.9.12.

O

Período

de

Capitalização

da

Remuneração

(“Período

de

Capitalização”) é o intervalo de tempo que se inicia na Data de Início da
Rentabilidade, inclusive, e termina na efetiva data de pagamento, inclusive.
4.10. Pagamento da Remuneração
4.10.1.

Sem

prejuízo

dos

pagamentos

em

decorrência

de

eventual

vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, Resgate
Antecipado ou Oferta de Resgate Antecipado, nos termos previstos neste Termo de
Emissão, a Remuneração será paga em uma única data, na Data de Vencimento.
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4.10.2.

Farão jus aos pagamentos das Notas Comerciais aqueles que sejam

titulares das Notas Comerciais ao final do Dia Útil anterior a respectiva data de
pagamento prevista neste Termo de Emissão.
4.11. Amortização do Valor Nominal Unitário
4.11.1.

Sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual vencimento

antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, do Resgate
Antecipado (conforme abaixo definido) ou de Oferta de Resgate Antecipado
(conforme abaixo definido), o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais será
amortizado em uma única data, qual seja, na Data de Vencimento (“Data de
Amortização das Notas Comerciais”).
4.12. Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Notas
Comerciais serão efetuados pela Emitente no respectivo vencimento utilizando-se,
conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3 para as Notas Comerciais
custodiadas eletronicamente nela; e/ou (b) os procedimentos adotados pelo
Escriturador,

para

as

Notas

Comerciais

que

não

estejam

custodiadas

eletronicamente na B3.
4.13. Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos
referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o 1º (primeiro) Dia Útil
subsequente, se a data do vencimento coincidir com dia em que não houver
expediente bancário no local de pagamento das Notas Comerciais, ressalvados os
casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que
somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado
declarado nacional, sábado ou domingo.
4.14. Encargos

Moratórios:

Sem

prejuízo

da

Remuneração

das

Notas

Comerciais, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emitente de qualquer
quantia devida aos titulares das Notas Comerciais, os débitos em atraso vencidos
e não pagos pela Emitente ficarão sujeitos a, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa convencional,
irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros
moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inadimplência
até a data do efetivo pagamento; ambos calculados sobre o montante devido e não
pago (“Encargos Moratórios”).
4.15. Decadência dos Direitos aos Acréscimos: Sem prejuízo do disposto na
Cláusula 4.14 acima, em caso de impossibilidade de o titular das Notas Comerciais
receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da
Emitente, nas datas previstas neste Termo de Emissão, por fato que lhe for
imputável, tal evento não lhe dará direito ao recebimento da Remuneração das
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Notas Comerciais e/ou Encargos Moratórios no período relativo ao atraso no
recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do
respectivo vencimento ou pagamento.
4.16. Publicidade: Todos os atos e decisões a serem tomados decorrentes desta
Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos titulares das
Notas Comerciais, deverão ser obrigatoriamente comunicados na forma de avisos
no

sítio

eletrônico

da

Emitente

(ri.aesbrasil.com.br/show.aspx?idCanal=Tc7pjYO3CKRkUguKcUK2XQ==),

sem

prejuízo de também poderem ser disponibilizados no sítio eletrônico do Agente
Fiduciário (www.oliveiratrust.com.br). Adicionalmente, toda comunicação relativa
à Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais deverá ser publicada pela
Emitente no Jornal de Publicação da Emitente nos termos do §3º do Artigo 47 da
Lei 14.195 e do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações.
4.16.1.

As publicações supramencionadas ficarão dispensadas, caso o fato a

ser noticiado seja comunicado de forma direta e individual pela Emitente a cada
um dos titulares das Notas Comerciais, por meio físico ou eletrônico, em ambos
casos com aviso ou comprovante de recebimento.
4.17. Imunidade de Titulares das Notas Comerciais: Caso qualquer titular
das Notas Comerciais goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este
deverá encaminhar ao Agente de Liquidação e à Emitente, no prazo mínimo de 10
(dez) Dias Úteis de antecedência em relação à data prevista para recebimento de
quaisquer valores relativos às Notas Comerciais, documentação comprobatória
dessa imunidade ou isenção tributária, sendo certo que, caso o titular das Notas
Comerciais não envie referida documentação, a Emitente fará as retenções dos
tributos previstos na legislação tributária em vigor nos rendimentos de tal titular
das Notas Comerciais.

CLÁUSULA V
RESGATE ANTECIPADO, OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO E AQUISIÇÃO
FACULTATIVA
5.1.Resgate Antecipado
5.1.1. Resgate Antecipado Facultativo. A Emitente poderá, a qualquer tempo
e a seu exclusivo critério, realizar o resgate antecipado facultativo total das Notas
Comerciais (“Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado
Facultativo, o valor devido pela Emitente será equivalente ao (a) Valor Nominal
Unitário das Notas Comerciais a serem resgatadas, acrescido (b) da Remuneração
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e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado
Facultativo, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade até
a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, incidente sobre o Valor Nominal
Unitário.
5.1.1.1. O Resgate Antecipado Facultativo das Notas Comerciais
somente será realizado mediante envio de comunicação (i) aos titulares das Notas
Comerciais, nos termos da Cláusula 4.16 acima, com 5 (cinco) Dias Úteis de
antecedência da data em que se pretende realizar o efetivo Resgate Antecipado
Facultativo; e (ii) para a B3, com 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data em
que se pretende realizar o efetivo Resgate Antecipado Facultativo (“Comunicação
de Resgate Antecipado Facultativo”), sendo que na referida comunicação deverá
constar: (a) a data de realização do Resgate Antecipado Facultativo; (b) a menção
de que o valor correspondente ao pagamento será o Valor Nominal Unitário das
Notas Comerciais, acrescido de Remuneração, calculada conforme prevista na
cláusula 5.1.1 acima; e (c) quaisquer outras informações necessárias à
operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo.
5.1.1.2.

O Resgate Antecipado Facultativo para as Notas Comerciais

custodiadas eletronicamente na B3 seguirá os procedimentos de liquidação de
eventos adotados por ela. Caso as Notas Comerciais não estejam custodiadas
eletronicamente na B3, o Resgate Antecipado Facultativo será realizado por meio
do Escriturador.
5.1.1.3.

As Notas Comerciais resgatadas pela Emitente, conforme

previsto nesta Cláusula, serão obrigatoriamente canceladas.

5.1.2. Resgate Antecipado Obrigatório. Caso, a qualquer tempo durante a
vigência das Notas Comerciais, (A) ocorra o desembolso do (i) Contrato de
Financiamento por Instrumento Particular nº 34.2021.1400.61236 celebrado em 2
de julho de 2021 pela Tucano F6 com o Banco do Nordeste do Brasil (“BNB”) no
valor de principal de R$ 110.569.326,59 (cento e dez milhões, quinhentos e
sessenta e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos);
(ii) Contrato de Financiamento por Instrumento Particular nº 34.2021.1401.61238
celebrado em 2 de julho de 2021 pela Tucano F7 com o BNB no valor de principal
de R$ 124.342.685,49 (cento e vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois
mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos); e/ou (iii)
Contrato de Financiamento por Instrumento Particular nº 34.2021.1402.61240
celebrado em 2 de julho de 2021 pela Tucano F8 com o BNB no valor de principal
de R$ 110.569.326,59 (cento e dez milhões, quinhentos e sessenta e nove mil,
trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) (“Contratos de
Financiamento”) em valor que seja suficiente para liquidar o Valor Total da Emissão,
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a Emitente ficará obrigada a realizar o resgate antecipado total das Notas
Comerciais (“Resgate Antecipado Total Obrigatório”) em até 90 (noventa) dias
corridos contados do desembolso do valor que seja suficiente para liquidar o Valor
Total da Emissão; ou (B) ocorra o desembolso de qualquer dos Contratos de
Financiamento, em valor que não seja suficiente para realizar o Resgate Antecipado
Total Obrigatório e o valor do desembolso, somado ao valor integralizado das Notas
Comerciais (sem considerar qualquer Remuneração), seja superior ao Valor Total
da Emissão, a Emitente ficará obrigada a realizar o resgate antecipado parcial das
Notas Comerciais (“Resgate Antecipado Parcial Obrigatório” e em conjunto com o
Resgate Antecipado Total Obrigatório, o “Resgate Antecipado Obrigatório”), no
valor da diferença entre (i) a soma do valor integralizado das Notas Comerciais
(sem considerar qualquer Remuneração) e do valor desembolsado dos Contratos
de Financiamento (sem considerar qualquer remuneração) e (ii) o Valor Total da
Emissão, líquido de despesas, encargos ou retenções, que deverá ocorrer em até
90 (noventa) dias corridos contados da data de cada desembolso parcial dos
Contratos de Financiamento que não seja suficiente para a realização do Resgate
Antecipado Total Obrigatório. O Resgate Antecipado Obrigatório ocorrerá mediante
envio de comunicação (i) aos titulares das Notas Comerciais, nos termos da
Cláusula 4.16 acima, com 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência da data em que se
pretende realizar o efetivo Resgate Antecipado Obrigatório; e (ii) para a B3, com 3
(três) Dias Úteis de antecedência da data em que se pretende realizar o efetivo
Resgate

Antecipado

Facultativo

(“Comunicação

de

Resgate

Antecipado

Obrigatório”), sendo que na referida comunicação deverá constar: (a) a data de
realização do Resgate Antecipado Obrigatório; (b) informações sobre se o Resgate
Antecipado Obrigatório será total ou parcial; (c) a menção de que o valor
correspondente ao pagamento será o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais,
acrescido de Remuneração, calculada conforme prevista na cláusula 5.1.1; e (d)
quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate
Antecipado Obrigatório. A Emitente deverá informar a realização de desembolso no
âmbito dos Contratos de Financiamento em até 10 (dez) Dias Úteis do desembolso
de tais recursos.
5.1.2.1. Na hipótese de realização de Resgate Antecipado Parcial
Obrigatório pela Emitente, este será realizado mediante sorteio coordenado pelo
Agente Fiduciário, sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação,
qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de Notas
Comerciais a serem resgatadas antecipadamente serão realizadas fora do âmbito
da B3.
5.1.2.2. O envio da Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório
de que trata a Cláusula 5.1.2 acima implicará a obrigação irrevogável e irretratável
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de resgate antecipado das Notas Comerciais na data e volumes informados na
Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório.
5.1.2.3.

O Resgate Antecipado Obrigatório para as Notas Comerciais

custodiadas eletronicamente na B3 seguirá os procedimentos de liquidação de
eventos adotados por ela. Caso as Notas Comerciais não estejam custodiadas
eletronicamente na B3, o Resgate Antecipado Obrigatório será realizado por meio
do Escriturador.
5.1.2.4.

As Notas Comerciais resgatadas pela Emitente, conforme

previsto nesta Cláusula, serão obrigatoriamente canceladas.
5.2.

Oferta de Resgate Antecipado

5.2.1. A Emitente poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar
oferta de resgate antecipado da totalidade das Notas Comerciais, endereçada a
todos os titulares das Notas Comerciais, sendo assegurado a todos os titulares das
Notas Comerciais igualdade de condições para aceitar o resgate das Notas
Comerciais por eles detidas (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Oferta de Resgate
Antecipado será operacionalizada da seguinte forma:
5.2.2.

A Emitente realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio de

comunicação enviada (i) aos titulares das Notas Comerciais, nos termos da
Cláusula 4.16 acima, com 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência da data em que se
pretende realizar a efetiva Oferta de Resgate Antecipado; e (ii) para a B3, com 3
(três) Dias Úteis de antecedência da data em que se pretende realizar a efetiva
Oferta de Resgate Antecipado (“Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado”),
sendo que na referida comunicação deverá constar: (a) o valor do resgate,
esclarecendo se há incidência de prêmio e sua fórmula de cálculo, que não poderá
ser negativo; (b) forma de manifestação, à Emitente, pelo titular das Notas
Comerciais que aceitar a Oferta de Resgate Antecipado; (c) a data efetiva para o
resgate das Notas Comerciais e pagamento aos titulares das Notas Comerciais, que
deverá ser em Dia Útil; (d) o local do pagamento das Notas Comerciais objeto da
Oferta de Resgate Antecipado; e (e) demais informações necessárias para tomada
de decisão e operacionalização pelos titulares das Notas Comerciais.
5.2.3. Após a comunicação dos termos da Oferta de Resgate Antecipado, os
titulares das Notas Comerciais que optarem pela adesão à referida oferta terão que
se manifestar à Emitente, com cópia ao Agente Fiduciário, no prazo e forma
dispostos na Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado, a qual ocorrerá em
uma única data para todas as Notas Comerciais objeto da Oferta de Resgate
Antecipado, observado que a Emitente somente poderá resgatar antecipadamente
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a quantidade de Notas Comerciais que tenha sido indicada por seus respectivos
titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado.
5.2.4. A Emitente poderá condicionar a Oferta de Resgate Antecipado à aceitação
deste por um percentual mínimo de Notas Comerciais, a ser por ela definido quando
da realização da Oferta de Resgate Antecipado. Tal percentual deverá estar
estipulado na Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado.
5.2.5. O valor a ser pago aos titulares das Notas Comerciais poderá ser equivalente
ao Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais a serem resgatadas, (a) acrescido
da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data da Oferta de
Resgate Antecipado, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da
Rentabilidade até a data do efetivo resgate das Notas Comerciais objeto da Oferta
de Resgate Antecipado, e (b) se for o caso, aplicando-se sobre o valor total um
prêmio informado na Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado, que não
poderá ser negativo.
5.2.6. As Notas Comerciais resgatadas pela Emitente, conforme previsto nesta
Cláusula, serão obrigatoriamente canceladas.
5.2.7. O Resgate Antecipado proveniente da Oferta de Resgate Antecipado para as
Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na B3 seguirá os procedimentos de
liquidação adotados por ela. Caso as Notas Comerciais não estejam custodiadas
eletronicamente na B3, será realizado por meio do Escriturador.
5.2.8. A B3 deverá ser notificada pela Emitente sobre a realização de Resgate
Antecipado proveniente da Oferta de Resgate Antecipado com antecedência mínima
de 3 (três) Dias Úteis da efetiva data de sua realização, por meio de
correspondência com o de acordo do Agente Fiduciário.
5.3.

Aquisição Facultativa

5.3.1. A Emitente poderá, a qualquer tempo, adquirir Notas Comerciais, no
mercado secundário, condicionado ao aceite do respectivo titular de Notas
Comerciais vendedor por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário. A
Emitente deverá fazer constar das demonstrações financeiras da Emitente referidas
aquisições, observado o disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, neste
Termo de Emissão e nas demais regulamentações aplicáveis.
5.3.2. As Notas Comerciais adquiridas pela Emitente poderão, a critério da
Emitente (a) ser canceladas; (b) permanecer em tesouraria; ou (c) ser novamente
colocadas no mercado. As Notas Comerciais adquiridas pela Emitente para
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permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à
mesma Remuneração aplicável às demais Notas Comerciais.
CLÁUSULA VI
VENCIMENTO ANTECIPADO
6.1.

Vencimento Antecipado

6.1.1. Vencimento Antecipado Automático: O Agente Fiduciário deverá considerar
antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas às Notas Comerciais e
exigir, mediante notificação por escrito, o imediato pagamento, pela Emitente, do
respectivo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração devida, calculada pro
rata temporis, e dos Encargos Moratórios e multas, se houver, incidente até a data
de

seu

efetivo

pagamento,

respeitados

os

respectivos

prazos

de

cura,

independentemente de qualquer aviso, interpelação ou notificação judicial ou
extrajudicial à Emitente ou consulta aos titulares de Notas Comerciais, na
ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses (“Hipóteses de Vencimento
Antecipado Automático”):
(i)

Descumprimento de qualquer das obrigações pecuniárias da Emitente neste

Termo de Emissão e/ou da Emitente e/ou das SPEs nos instrumentos de
constituição das Garantias Reais, desde que o descumprimento não seja sanado no
prazo de 1 (um) Dia Útil;
(ii)

realização de qualquer alteração na estrutura acionária direta ou indireta da

Emitente e/ou das SPEs, bem como cisão, fusão, incorporação ou qualquer
reestruturação societária (inclusive incorporação de ações) da Emitente ou das
SPEs, exceto se sociedade do grupo econômico da The AES Corporation, e/ou o
Grupo Econômico AES e/ou a Unipar Carbocloro S.A. mantiverem 100% (cem por
cento) da participação direta ou indireta da Emitente e das SPEs (“Reorganização
Societária Permitida”);
(iii)

transferência a terceiros dos direitos e obrigações atribuídos à Emitente ou

qualquer das SPEs neste Termo de Emissão, nos contratos listados no Anexo II do
presente

Termo de

Emissão (“Contratos

do Projeto”), nos

Contratos de

Financiamento ou nos instrumentos de constituição das Garantias Reais;
(iv)

mudança ou alteração do objeto social da Emitente ou de qualquer das SPEs,

exceto se anuído previamente pelos titulares das Notas Comerciais reunidos em
Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais;
(v)

descumprimento de decisão judicial, administrativa ou arbitral, de natureza

condenatória, contra a Emitente ou qualquer das SPEs, que resulte em condenação
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de pagar valor individual ou agregado igual ou superior a R$15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), ou valor equivalente em outras moedas, ou em qualquer valor,
desde que resulte em um Efeito Adverso Relevante, conforme definido na cláusula
6.1.1.1 abaixo;
(vi)

caso deixem de ser/estar válidas, vigentes e regulares as licenças e/ou

aprovações necessárias dos Projetos, inclusive as ambientais exigidas para o
regular funcionamento das centrais geradoras eólicas denominadas (1) EOL Tucano
VIII, no município de Tucano, Estado da Bahia, com potência instalada de 49,60
MW, bem como dos respectivos sistemas de transmissão associados, nos termos
da Portaria nº 233, de 9 de junho de 2020 emitida pelo Ministério de Minas e
Energia (“MME”); (2) EOL Tucano VII, no município de Tucano, Estado da Bahia,
com potência instalada de 55,80 MW, bem como dos respectivos sistemas de
transmissão associados, nos termos da Portaria nº 234, de 9 de junho de 2020
emitida pelo MME; e (3) EOL Tucano VI, no município de Tucano, Estado da Bahia,
com potência instalada de 49,60 MW, bem como dos respectivos sistemas de
transmissão associados, nos termos da Portaria nº 235, de 9 de junho de 2020,
emitida pelo MME (“Projetos”), exceto no que se referir (a) às licenças e/ou às
aprovações cujo pedido de renovação tenha sido tempestivamente solicitado ou
protocolado perante o órgão competente dentro do prazo legal aplicável de forma
a assegurar a vigência das licenças; e/ou (b) às licenças que estejam sendo
discutidas de boa-fé, nas esferas judicial ou administrativa cuja ausência não cause
um Efeito Adverso Relevante;
(vii)

ocorrência de (a) liquidação, dissolução ou decretação de falência da

Emitente e/ou das SPEs; (b) pedido de autofalência da Emitente e/ou das SPEs;
(c) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emitente e/ou das SPEs
não elidido no prazo legal; (d) propositura pela Emitente e/ou pelas SPEs de plano
de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores; ou (e)
ingresso pela Emitente e/ou pelas SPEs em juízo com requerimento de recuperação
judicial;
(viii)

caso, por iniciativa unilateral da Emitente e/ou das SPEs ou em decorrência

de decisão judicial final emanada de juízo competente, este Termo de Emissão e/ou
os instrumentos de constituição das Garantias Reais (em conjunto “Contratos da
Operação”), caso aplicável, sejam revogados, rescindidos, declarados nulos ou
ineficazes, no todo ou em parte, ou deixarem de estar em pleno efeito ou vigor, e,
em todo caso, de modo que comprometa ou deteriore os direitos dos titulares das
Notas Comerciais no âmbito deste Termo de Emissão;
(ix)

caso a validade, eficácia ou exequibilidade dos Contratos da Operação seja

objeto de questionamento judicial pela Emitente e/ou pelas SPEs;
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(x)

declaração de vencimento antecipado de quaisquer obrigações contratuais

financeiras e/ou no mercado de capitais da Emitente e /ou das SPEs, no mercado
local ou internacional, de valor unitário ou valor agregado que seja igual ou superior
a (i) R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para a Emitente; ou (ii)
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por SPE, ou o equivalente a outras moedas;
(xi)

constituição de qualquer tipo de ônus ou gravame sobre as Garantias Reais

da Emitente, incluindo mas não se limitando, a constituição de alienação fiduciária,
penhor e/ou qualquer outra forma de cessão a terceiros dos equipamentos de
propriedade da Emitente e/ou as SPEs relacionados aos Projetos em favor de outros
credores ou fiadores, exceto conforme previsto e permitido nos termos dos
Contratos de Financiamento;
(xii)

redução de capital social das SPEs, exceto se (a) for realizada para absorção

de prejuízos; ou (b) for realizada antes de 31/12/2023, exclusivamente a título de
reembolso de capital social adicional aportado pelos acionistas e desde que (i)
sejam publicados os despachos da ANEEL liberando todas as unidades geradoras
dos Projetos para o início da operação comercial; (ii) seja emitido um Relatório
Atualizado do Engenheiro Independente atestando a entrada em operação dos
Projetos e a inexistência de passivos e/ou obrigações financeiras relativas à
implantação dos Projetos; e (iii) seja respeitado o valor do capital social mínimo da
Tucano F6 de R$ 44.227.730,64 (quarenta e quatro milhões, duzentos e vinte e
sete mil, setecentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), da Tucano F7 de
R$49.737.074,20 (quarenta e nove milhões, setecentos e trinta e sete mil, setenta
e quatro reais e vinte centavos) e da Tucano F8 de R$44.227.730,64 (quarenta e
quatro milhões, duzentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta reais e sessenta e
quatro centavos), em todos os casos (a) e (b) acima, desde que permitido pela
regulamentação aplicável ou autorizado pela ANEEL, caso aplicável;
(xiii)

redução de capital social da Emitente, exceto se (a) for realizada para

absorção de prejuízos; ou (b) for realizada antes de 31/12/2023 inclusive, a título
de reembolso de capital social adicional aportado pelos acionistas e desde que (i)
sejam publicados os despachos da ANEEL liberando todas as unidades geradoras
do Projeto para o início da operação comercial; (ii) sejam apresentadas declarações
individuais da Siemens Gamesa, Elecnor e Afaplan atestando o integral pagamento
dos valores que lhes eram devidos em face da implantação do Projeto; (iii) seja
realizado o desembolso do Contratos de Financiamento; e (iv) seja respeitado o
valor do capital social mínimo da Emitente de R$ 182.718.661,33 (cento e oitenta
e dois milhões, setecentos e dezoito mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta
e três centavos), em todos os casos (a) e (b) acima, desde que permitido pela
regulamentação aplicável ou autorizado pela ANEEL, caso aplicável;
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(xiv)

emissão de debêntures ou títulos de dívida ou assunção de novas dívidas

pela Emitente e/ou pelas SPEs, exceto (a) com relação a celebração de mútuos
entre a Emitente e as SPEs para os fins de repassar às SPEs os recursos captados
por meio (a.1) da oferta de distribuição, com esforços restritos de colocação, de
200.000 (duzentas mil) debêntures simples, nominativas, escriturais, não
conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia
adicional fidejussória, emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura
da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Tucano Holdings III S.A.”, firmado
entre a Emitente, Unipar Carbocloro S.A. e o Oliveira Trust Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A., em 16 de setembro de 2021 (“Debêntures”), para a
implantação dos Projetos e/ou (a.2) deste Termo de Emissão; (b) com relação a
garantias fidejussórias assumidas em função de obrigações regulatórias regulares
junto

à

Agência

Nacional

de

Energia

Elétrica

(“ANEEL”),

à

Câmara

de

Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) e/ou ao Operador Nacional do
Sistema Elétrico – ONS (“ONS”); (c) com relação a celebração de mútuos pela
Emitente ou prestação de garantias fidejussórias pela Emitente para fins de capital
de giro em valor inferior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), ou valor
equivalente em outras moedas, considerado de forma individual ou agregado; (d)
assunção de nova dívida, cuja destinação de recursos seja o resgate das
Debêntures, desde que em função da perda do benefício fiscal previsto na Lei n°
12.431 de 24 de junho de 2011, conforme alterada; sendo certo que as dívidas
previstas no item “a” acima deverão (I) ser quirografárias e (II) somente poderão
ser pagas caso a Emitente e/ou as SPEs, conforme o caso, estejam adimplentes
com suas obrigações nos termos deste Termo de Emissão e dos Contratos de
Financiamento (“Dívidas Permitidas”);
(xv)

utilização dos recursos oriundos desta Emissão em atividades que não

estejam relacionadas com a implantação e/ou operação dos Projetos, ou em
atividades relativas aos Projetos para as quais não possua a licença ambiental,
válida e vigente, exigida pela Legislação Socioambiental (conforme abaixo
definido), exceto se o pedido de obtenção e/ou renovação tiver sido provisória ou
definitivamente dispensada por força de decisão judicial ou administrativa e/ou o
pedido de renovação tiver sido tempestivamente solicitado ou protocolado perante
o órgão competente dentro do prazo legal aplicável de forma a assegurar a vigência
das licenças; e
(xvi)

encampação, sequestro, expropriação, nacionalização, desapropriação ou

qualquer outra medida adotada por autoridade governamental de modo a adquirir,
compulsoriamente, a totalidade ou parte substancial dos ativos dos Projetos.
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6.1.1.1.

Para efeitos deste Termo de Emissão, “Efeito Adverso Relevante”

deve ser entendido como (i) qualquer alteração adversa e de forma relevante e
direta nos negócios, nas condições econômicas, financeiras ou operacionais
(incluindo performance ou ativos) da pessoa em questão; (ii) a ocorrência de
eventos políticos, conjunturais econômicos e/ou financeiros, no Brasil ou no
exterior, inclusive situações especiais de mercado e/ou no setor de atuação da
pessoa em questão que tenham impacto negativo e relevante direto na situação
econômica, financeira ou operacional na pessoa em questão ou (iii) evento que
impacte negativamente o cumprimento das obrigações assumidas no âmbito da
Emissão pela pessoa em questão.
6.1.1.2.

A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser

prontamente comunicada pela Emitente ao Agente Fiduciário, no prazo de até 2
(dois) Dias Úteis. O descumprimento, pela Emitente, da obrigação prevista nesta
Cláusula 6.1.1.2

não impedirá o Agente Fiduciário ou os titulares das Notas

Comerciais de, a seu critério, exercer seus poderes, faculdades e pretensões
previstos neste Termo de Emissão e nos demais documentos da Emissão, incluindo
mas não se limitando o direito de considerar e/ou declarar vencimento antecipado
das Notas Comerciais, conforme aplicável, nos termos desta Cláusula Sexta.
6.1.2. Vencimento Antecipado Não Automático: O Agente Fiduciário deverá
convocar, ao tomar ciência da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de
vencimento antecipado não automático, conforme abaixo descritos (“Hipóteses de
Vencimento Antecipado Não Automático” e, em conjunto com as Hipóteses de
Vencimento Antecipado Automático, as “Hipóteses de Vencimento Antecipado”), em
até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que tomar ciência da ocorrência da
respectiva hipótese, Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais de acordo
com a Cláusula IX abaixo, para deliberar sobre a eventual não decretação do
vencimento antecipado das Notas Comerciais, observado o previsto na Cláusula
6.1.2.1 abaixo:
(i)

descumprimento de qualquer das obrigações não pecuniárias da Emitente

e/ou das SPEs nos Contratos da Operação, desde que o descumprimento não seja
sanado no prazo de 30 (trinta) dias corridos;
(ii)

não obtenção da Anuência BNB no prazo de até 90 (noventa) dias contados

da Data de Emissão das Notas Comerciais sem a adoção de alguma das medidas
previstas na Cláusula 4.5.2 deste Termo de Emissão;
(iii)

não constituição da Alienação Fiduciária de Ações da Emitente no prazo de

até 30 (trinta) dias contados da Data de Emissão das Notas Comerciais, exceto se
já tiver ocorrido a Condição Suspensiva prevista nos contratos das Garantias Reais,
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hipótese na qual será dispensada a constituição da Alienação Fiduciária de Ações
da Emitente;
(iv)

intervenção ou interrupção das atividades essenciais da Emitente e/ou das

SPEs por um período superior a 120 (cento e vinte) dias corridos (a) por falta das
autorizações e/ou licenças (inclusive ambientais) necessárias para o exercício de
suas atividades, inclusive no caso de não renovação, não obtenção ou suspensão
das autorizações, subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as ambientais; ou (b)
em decorrência de arresto, sequestro, penhora ou qualquer outra medida judicial
que implique perda da propriedade ou posse direta da totalidade ou parte
substancial dos ativos da Emitente e/ou das SPEs;
(v)

abandono total ou parcial dos Projetos por prazo superior a 45 (quarenta e

cinco) dias consecutivos ou 60 (sessenta) dias não consecutivos, durante um
período de 180 (cento e oitenta) dias;
(vi)

existência de decisão judicial, administrativa ou arbitral envolvendo

qualquer a Emitente ou qualquer das SPEs que cause um Efeito Adverso Relevante;
(vii)

falsidade ou incorreção ou omissão em qualquer declaração prestada pela

Emitente nos Contratos da Operação;
(viii)

descumprimento da Política Nacional do Meio Ambiente, das Resoluções do

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente e das demais legislações e
regulamentações ambientais supletivas, a legislação e regulamentação trabalhista,
social e relativa à saúde e segurança ocupacional (inclusive no que se refere à
inexistência de trabalho ilegal, exploração de prostituição, mão de obra infantil, de
trabalho análogo ao escravo e/ou de silvícolas, bem como quanto a práticas
discriminatórias de qualquer espécie, inclusive de raça e de gênero, e as
disposições das normas legais e regulamentares que regem tal política ou
legislação, bem como correlatas, emanadas nas esferas Federal, Estadual, Distrital
e/ou Municipal) aplicáveis aos Projetos (“Legislação Socioambiental”), salvo por
aqueles

descumprimentos

que

(a)

estejam

sendo

discutidos,

de

boa-fé,

administrativa ou judicialmente e (b) cujo descumprimento não cause um Efeito
Adverso Relevante e/ou não impacte de forma adversa e relevante suas condições
reputacionais, sendo certo que tais exceções não se aplicam no que disser respeito
a violações referente a crimes contra o meio ambiente, utilização de trabalho ilegal,
exploração de prostituição, mão de obra infantil e/ou de trabalho análogo ao
escravo e/ou de silvícolas;
(ix)

existência de decisão judicial condenatória em face da Emitente e/ou das

SPEs no que concerne ao combate à discriminação de raça ou de gênero, ao
trabalho infantil e ao trabalho análogo à escravidão, assédio moral ou sexual ou a
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crimes contra o meio ambiente, conforme definidos no Capítulo V da Lei nº 9.605
de 12 de fevereiro de 1998, conforme alterada;
(x)

inscrição da Emitente ou de qualquer das SPEs e/ou de seus respectivos

Representantes, no cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores
em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial nº 4,
de 11 de maio de 2016, do Ministério do Trabalho e do Emprego e da Secretaria de
Direitos Humanos, ou outro cadastro oficial que venha a substituí-lo;
(xi)

descumprimento de qualquer das obrigações da Emitente ou de qualquer

das SPEs nos Contratos do Projeto, desde que causem o término dos referidos
contratos, exceto se tal contrato for substituído por outro de igual natureza;
(xii)

descumprimento pela Emitente e pelas SPEs (na qualidade de devedora,

garantidora e/ou coobrigada), de obrigações pecuniárias, nos termos de um ou
mais instrumentos financeiros celebrados perante terceiros cujo valor individual ou
agregado seja igual ou superior a (i) R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
para a Emitente; ou (ii) 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por SPE ou valor
equivalente em outras moedas, considerado de forma individual ou agregado, não
sanado no prazo previsto no respectivo instrumento, ou, em sua falta, no prazo de
2 (dois) Dias Úteis contados da declaração do respectivo inadimplemento;
(xiii)

protesto de títulos cujo pagamento seja de responsabilidade das SPEs, no

Brasil ou no exterior, em valor individual ou agregado igual ou superior a (i)
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para a Emitente; ou (ii) 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) por SPE, ou o equivalente a outras moedas, salvo se, no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do referido protesto ou no prazo legal, o que for
menor: (1) o protesto for cancelado ou tiver sua exigibilidade suspensa; ou (2) for
devidamente quitado ou garantido por garantia aceita em juízo;
(xiv)

ressalvados os casos de decurso de prazo de validade e eficácia, sem que

haja necessidade de renová-los, rescisão ou resilição de qualquer Contrato do
Projeto que não seja substituído em 45 (quarenta e cinco) dias, podendo este prazo
ser prorrogado, a exclusivo critério do Agente Fiduciário, desde que comprovado
pela Emitente e/ou pelas SPEs que está em processo de negociação para a
substituição dos respectivos contratos;
(xv)

caso

seja

proferida

decisão

condenatória

no

âmbito

de

qualquer

procedimento judicial contra a Emitente, as SPEs ou qualquer uma das controladas
da Emitente relacionada a práticas contrárias a qualquer dispositivo de qualquer lei
ou regulamento contra prática de corrupção ou atos lesivos à administração
pública, incluindo, sem limitação, a Lei nº 12.846 de 1 de agosto de 2013, a Lei nº
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9.613, de 3 de março de 1998, o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, o
Código Penal Brasileiro e, na medida em que aplicáveis, a U.S. Foreign Corrupt
Practices Act of 1977 e a UK Bribery Act. (“Leis Anticorrupção”) realizadas pela
Emitente ou por qualquer das SPEs;
(xvi)

distribuir dividendos ou pagar juros sobre capital próprio ou quaisquer

outros pagamentos a acionistas pela Emitente, salvo a distribuição de dividendos
mínima e obrigatória, nos termos da Lei das Sociedades por Ações;
(xvii) não

atendimento

de

condicionantes

exigidas

pelo

órgão

ambiental

responsável pelo licenciamento dos Projetos;
(xviii) ocorrência das hipóteses mencionadas nos artigos 333 e 1.425 do Código
Civil (exceto em caso de conflito entre o disposto em referida legislação e o
presente Termo ou, conforme o caso, os instrumentos de constituição das Garantias
Reais, hipótese na qual deverá prevalecer o quanto disposto neste Termo ou,
conforme o caso, nos instrumentos de constituição das Garantias Reais);
(xix)

não manutenção da validade das apólices de seguro exigidas para os

Projetos;
(xx)

alterações de características técnicas dos Projetos sem anuência do MME,

quando exigível; e
(xxi)

realização, pela Emitente e/ou pelas SPEs, de novos investimentos ou

assunção de novos compromissos além dos investimentos necessários para a
implantação dos Projetos.
6.1.2.1.

Na Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais de que trata a

Cláusula 6.1.2 acima, os titulares das Notas Comerciais representando, no mínimo,
mais de

2/3 (dois terços) das Notas Comerciais em Circulação, em primeira

convocação, e, no mínimo, mais de 2/3 (dois terços) dos titulares das Notas
Comerciais presentes, em segunda convocação, poderão decidir por não declarar o
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, sendo
certo que tal decisão terá caráter irrevogável e irretratável. Caso a Assembleia
Geral de Titulares de Notas Comerciais mencionada na Cláusula 6.1.2 acima não
seja instalada por falta de quórum, em primeira e segunda convocação, ou não
haja quórum suficiente para não declarar o vencimento antecipado, o Agente
Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas todas as obrigações
decorrentes das Notas Comerciais e exigir o imediato pagamento do respectivo
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Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração e outros encargos devidos até
a data do efetivo pagamento, nos termos das Cláusulas 6.1.2.2 e 6.1.3 abaixo.
6.1.2.2.

Em caso de vencimento antecipado das Notas Comerciais pelo

Agente Fiduciário, a Emitente obriga-se a efetuar o pagamento do respectivo Valor
Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a
Data de Início da Rentabilidade, até a data do efetivo pagamento, bem como de
quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emitente nos termos deste
Termo de Emissão.
6.1.3. O pagamento dos valores mencionados na Cláusula anterior, bem como de
quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emitente nos termos deste
Termo de Emissão, será realizado em até 4 (quatro) Dias Úteis contados da
comunicação por escrito a ser enviada pelo Agente Fiduciário à Emitente, nos
termos da Cláusula XI deste Termo de Emissão, por meio dos procedimentos
adotados pela B3, sob pena de a Emitente, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda,
ao pagamento dos encargos moratórios previstos na Cláusula 4.14 acima.
6.1.4. A B3 deverá ser comunicada imediatamente após a ocorrência do
vencimento antecipado, automático ou não automático, de acordo com o disposto
acima neste Termo de Emissão e com os demais termos e condições do manual de
operações. Não obstante, caso o pagamento da totalidade das Notas Comerciais
previsto acima seja realizado por meio da B3, a Emitente deverá comunicar a B3,
por meio de correspondência em conjunto com o Agente Fiduciário, sobre o tal
pagamento, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data estipulada
para a sua realização.
CLÁUSULA VII
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMITENTE
7.1.

A Emitente está adicionalmente obrigada a:

(i)

Fornecer ao Agente Fiduciário:
(a)

dentro de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias após o término de
cada exercício social, ou em até 5 (cinco) Dias Úteis da data de sua
divulgação, o que ocorrer primeiro, cópia das demonstrações
financeiras completas da Emitente relativas ao respectivo exercício
social, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos
auditores

independentes,

conforme

aplicável.

As

informações

referidas neste inciso deverão ser acompanhadas de declaração
assinada pelo(s) representantes legais da Emitente, na forma do seu
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Estatuto

Social,

atestando:

(1) que

permanecem

válidas

as

disposições contidas neste Termo de Emissão; e (2) a não ocorrência
de qualquer das Hipóteses de Vencimento Antecipado e inexistência
de descumprimento de obrigações da Emitente perante os titulares
de Notas Comerciais e o Agente Fiduciário;
(b)

dentro de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias após o término dos
3 (três) primeiros trimestres sociais ou em 5 (cinco) Dias Úteis após
a divulgação ao mercado, o que ocorrer primeiro, cópia das
informações

trimestrais

da

Emitente

relativas

ao

respectivo

trimestre, acompanhadas do relatório da administração e do parecer
dos auditores independentes;
(c)

dentro de 10 (dez) Dias Úteis, ou em prazo inferior se assim
solicitado por autoridade competente, qualquer informação que
venha a ser solicitada pelo Agente Fiduciário, a fim de que este possa
cumprir as suas obrigações nos termos deste Termo de Emissão e da
Resolução da CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM
17”). Caso não seja possível o envio dos documentos ao Agende
Fiduciário no prazo indicado, a Emitente se compromete a enviá-los
no menor prazo possível, desde que tal atraso seja justificado pela
Emitente;

(d)

em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data da publicação, as
informações veiculadas na forma prevista na Cláusula 4.16 acima;

(e)

avisos aos titulares de Notas Comerciais, fatos relevantes, assim
como atas de assembleias gerais e reuniões do conselho de
administração da Emitente, conforme aplicável que, de alguma
forma, envolvam interesse dos titulares de Notas Comerciais, no
prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data em que forem (ou
devessem ter sido) publicados ou, se não forem publicados, da data
em que forem realizados;

(f)

desde que seja de seu conhecimento, informações sobre qualquer
descumprimento não sanado, de natureza pecuniária ou não, de
quaisquer cláusulas, termos ou condições deste Termo de Emissão,
no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tomou
ciência, sem prejuízo do disposto no inciso “v” abaixo;

(g)

em até 10 (dez) Dias Úteis após seu recebimento, cópia de qualquer
correspondência ou notificação judicial recebida pela Emitente que
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possa resultar em Efeito Adverso Relevante aos negócios, à situação
financeira e ao resultado das operações da Emitente;
(h)

em até 5 (cinco) Dias Úteis após seu conhecimento, informações de
qualquer natureza que possam resultar em Efeito Adverso Relevante;

(i)

via original com lista de presença, se aplicável, e uma cópia
eletrônica (pdf) com a chancela digital da JUCESP dos atos e reuniões
dos titulares de Notas Comerciais que venham a ser realizados no
âmbito da Emissão; e

(j)

todos os demais documentos e informações que a Emitente, nos
termos

e

condições

previstos

neste

Termo

de

Emissão,

se

comprometeu a enviar ao Agente Fiduciário.

(ii)

convocar, nos termos da Cláusula IX deste Termo de Emissão, Assembleia
Geral de Titulares de Notas Comerciais para deliberar sobre qualquer das
matérias que, direta ou indiretamente, se relacione com a Emissão, caso o
Agente Fiduciário deva fazer, nos termos do presente Termo de Emissão,
mas não o faça;

(iii)

informar o Agente Fiduciário em até 2 (dois) Dias Úteis sobre a ocorrência
de qualquer Hipótese de Vencimento Antecipado, conforme previstas na
Cláusula 6.1 deste Termo de Emissão;

(iv)

cumprir todas as determinações emanadas da CVM, inclusive mediante
envio de documentos, prestando, ainda, as informações que lhe forem
solicitadas;

(v)

não realizar operações fora do seu objeto social, observadas as disposições
estatutárias, legais e regulamentares em vigor;

(vi)

manter seus bens e ativos devidamente segurados, conforme suas práticas
correntes, não cabendo ao Agente Fiduciário o acompanhamento de tais
seguros;

(vii)

não praticar qualquer ato em desacordo com o seu Estatuto Social e com
este Termo de Emissão ou com qualquer outro documento relacionado à
Oferta, em especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer
o pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas perante os
titulares de Notas Comerciais;
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(viii)

cumprir toda a legislação vigente e aplicável aos Projetos, incluindo a
Legislação Socioambiental e as leis, regulamentos, embargos ou medidas
restritivas,

comerciais,

econômicas

ou

financeiras,

administradas,

promulgadas ou aplicadas, conforme aplicáveis, pelo (a) Conselho de
Segurança da Organização das Nações Unidas; (b) os Estados Unidos da
América; (c) o Reino Unido; (d) a União Europeia; (e) qualquer estado
membro da União Europeia (incluindo sem limitação, os Países Baixos);
(f) qualquer país sob o qual qualquer das a Emitente e/ou as SPEs estejam
vinculadas; e (g) os governos, instituições ou agências de quaisquer dos
itens (a) a (f) acima, incluindo, sem limitação o OFAC, e o U.S. Department
of State (“Autoridades Sancionadoras”) (“Sanções”), bem como cumprir
todas as ordens legais emanadas de autoridades competentes, tais como
ANEEL, MME, CCEE e ONS, monitorando suas atividades, adotando sempre
que exigido pela regulamentação aplicável, as medidas e ações preventivas
ou reparatórias destinadas a evitar e corrigir eventuais danos apurados),
exceto por aqueles que estejam sendo questionados de boa-fé nas esferas
administrativa e/ou judicial e cujo descumprimento não cause um Efeito
Adverso Relevante, sendo certo que tais exceções não se aplicam no que
disser respeito a violações referentes a crimes contra o meio ambiente,
utilização de trabalho ilegal, exploração de prostituição, mão de obra infantil
e/ou de trabalho análogo ao escravo e/ou de silvícolas;
(ix)

manter contratados, durante o prazo de vigência das Notas Comerciais, às
suas expensas, o Agente de Liquidação, o Escriturador, o Agente Fiduciário
e o ambiente de negociação no mercado secundário (CETIP21);

(x)

efetuar o pagamento de todas as despesas comprovadas pelo Agente
Fiduciário que venham a ser necessárias para proteger os direitos e
interesses dos titulares de Notas Comerciais ou para realizar seus créditos,
inclusive honorários advocatícios e outras despesas e custos razoavelmente
incorridos em virtude da cobrança de qualquer quantia devida aos titulares
de Notas Comerciais nos termos deste Termo de Emissão;

(xi)

efetuar o recolhimento de quaisquer tributos ou contribuições que incidam
ou venham a incidir sobre a Emissão e que sejam de responsabilidade da
Emitente;

(xii)

manter válidas e regulares, durante o prazo de vigência das Notas
Comerciais, as declarações e garantias apresentadas neste Termo de
Emissão, no que for aplicável;
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(xiii)

não divulgar ao público informações referentes à Emitente, à Oferta ou às
Notas Comerciais em desacordo com o disposto na regulamentação
aplicável, incluindo, mas não se limitando, ao disposto na Instrução CVM
476 e no artigo 48, inciso II da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro
de 2003, conforme alterada;

(xiv)

abster-se de negociar valores mobiliários de sua emissão até o envio da
comunicação de encerramento da Oferta à CVM pelo Coordenador Líder,
observado o disposto no artigo 12 da Instrução CVM 476;

(xv)

abster-se, até o envio da comunicação de encerramento da Oferta à CVM
pelo Coordenador Líder, de (a) revelar informações relativas à Oferta,
exceto aquilo que for necessário à consecução de seus objetivos, advertindo
os destinatários sobre o caráter reservado da informação transmitida; e
(b) utilizar as informações referentes à Oferta, exceto para fins estritamente
relacionados com a preparação da Oferta;

(xvi)

manter as Notas Comerciais depositadas para negociação no mercado
secundário durante o prazo de vigência das Notas Comerciais, arcando com
os custos do referido depósito;

(xvii) efetuar e fornecer evidência ao Agente Fiduciário de todos os registros,
averbações e prenotações necessários, conforme previsto neste Termo de
Emissão, nos órgãos competentes;
(xviii) notificar os titulares de Notas Comerciais e o Agente Fiduciário em até 2
(dois) Dias Úteis contados da data de ciência caso qualquer das declarações
prestadas pela Emitente neste Termo de Emissão tornem-se total ou
parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas e sejam capazes de
resultar em um Efeito Adverso Relevante;
(xix)

informar e enviar o organograma, todos os dados financeiros e atos
societários necessários à realização do relatório anual, conforme Resolução
CVM 17, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais
deverão ser devidamente encaminhados pela Emitente em até 10 (dez) Dias
Úteis contados da solicitação do Agente Fiduciário. O referido organograma
do grupo societário da Emitente deverá conter, inclusive, controladores,
controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle,
no encerramento de cada exercício social;

(xx)

obtenção e manutenção, válidas e vigentes, por parte da Emitente e das
SPEs, de todas as licenças, alvarás, outorgas, autorizações, permissões,
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bem como estudos socioambientais necessários, para a regular condução
dos negócios das SPEs, especialmente as licenças ambientais de instalação
ou de operação, conforme estágio de desenvolvimento dos Projetos, salvo
quando (a) às licenças e/ou às aprovações cujo pedido de renovação tenha
sido

tempestivamente

solicitado

ou

protocolado

perante

o

órgão

competente dentro do prazo legal aplicável de forma a assegurar a vigência
das licenças; e/ou (b) às licenças que estejam sendo discutidas de boa-fé,
nas esferas judicial ou administrativa cuja ausência não cause um Efeito
Adverso Relevante;
(xxi)

realizar eventuais pagamentos devidos aos titulares das Notas Comerciais
exclusivamente pelos meios previstos neste Termo de Emissão; e

(xxii) cumprir e/ou fazer cumprir, por si e quaisquer das sociedades controladas
pelas AES Brasil Energia S.A. e Unipar Carbocloro S.A. (conforme definição
do artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) (respectivamente “Grupo
Econômico AES” e

“Grupo Econômico Unipar”), bem como por qualquer

controlada e pelos respectivos funcionários, diretores e membros de
conselho de administração (“Representantes”), desde que agindo em nome
da Emitente, as Leis Anticorrupção, devendo (a) manter, para si, políticas e
procedimentos internos que assegurem integral cumprimento das Leis
Anticorrupção; (b) dar conhecimento pleno de tais normas a todos os seus
profissionais que venham a se relacionar, previamente ao início de sua
atuação no âmbito deste Termo de Emissão; (c) abster-se de praticar atos
de corrupção ou lesivos à administração pública, (d) não praticar crimes
contra a ordem econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de
capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, de “lavagem”
ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento ao
terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável, e
tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores,
empregados, mandatários, representantes, seus ou de suas controladas;
(e) não utilizar, de forma direta ou indireta, os recursos disponibilizados em
razão dos Projetos para a prática de ato previsto nas Leis Anticorrupção,
que atente contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios

da

administração

pública

ou

contra

os

compromissos

internacionais assumidos pelo Brasil; e (f) caso tenha conhecimento de
qualquer ato ou fato que viole aludidas normas praticado por qualquer das
pessoas aqui referidas, comunicar o Agente Fiduciário em qualquer caso no
prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contado da data em que tomou
conhecimento de tal ato ou fato.
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7.2.

Sem

prejuízo

de

outras

obrigações

expressamente

previstas

na

regulamentação em vigor e neste Termo de Emissão, a Emitente obriga-se a, nos
termos da Instrução CVM 476, conforme aplicável:
(i)

preparar suas demonstrações financeiras de encerramento de exercício e,
se for o caso, demonstrações consolidadas, em conformidade com a Lei das
Sociedades por Ações e com as regras emitidas pela CVM;

(ii)

submeter suas demonstrações financeiras à auditoria por auditor registrado
na CVM;

(iii)

divulgar, até o dia anterior ao início das negociações das Notas Comerciais
no mercado secundário, as demonstrações financeiras, acompanhadas de
notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, relativas aos
3 (três) últimos exercícios sociais encerrados;

(iv)

divulgar as demonstrações financeiras subsequentes, acompanhadas de
notas explicativas e relatório dos auditores independentes, dentro de 3
(três) meses contados do encerramento do exercício social;

(v)

observar as disposições da Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021
(“Resolução CVM 44”), no que se refere a dever de sigilo e vedações à
negociação;

(vi)

divulgar em sua página na rede mundial de computadores a ocorrência de
qualquer “Fato Relevante”, conforme definido na Resolução CVM 44;

(vii)

fornecer todas as informações solicitadas pela CVM e pela B3;

(viii)

divulgar em sua página na rede mundial de computadores o relatório anual
e demais comunicações enviadas pelo Agente Fiduciário na mesma data do
seu recebimento, observado ainda o disposto no inciso “iv” acima; e

(ix)

observar as disposições da regulamentação específica editada pela CVM,
caso seja convocada, para realização de modo parcial ou exclusivamente
digital, assembleia de titulares de Notas Comerciais.
7.2.1. A Emitente deverá divulgar as informações referidas nos incisos III,

IV, VI e IX da Cláusula 7.2 acima em sua página na rede mundial de computadores,
mantendo-as disponíveis pelo período de 3 (três) anos; em sistema disponibilizado
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pela entidade administradora de mercados organizados onde os valores mobiliários
estão admitidos à negociação.
CLÁUSULA VIII
AGENTE FIDUCIÁRIO
8.1.

Nomeação: A Emitente constitui e nomeia o Agente Fiduciário, qualificado

no preâmbulo deste Termo de Emissão, como agente fiduciário, representando os
titulares das Notas Comerciais, o qual, neste ato e pela melhor forma de direito,
aceita a nomeação para, nos termos do que faculta a lei e do presente Termo de
Emissão, representar perante a Emitente a comunhão dos titulares das Notas
Comerciais, podendo promover qualquer ação para proteger ou defender os
interesses dos titulares das Nota Comerciais, inclusive, executar garantia, se for o
caso.
8.2.

Declaração

8.2.1. O Agente Fiduciário declara, neste ato, sob as penas da lei:
(i)

não ter qualquer impedimento legal, conforme artigo 66, §3º, da Lei das
Sociedades por Ações, e o artigo 6º da Resolução CVM 17, de 9 de fevereiro
de 2021 (“Resolução CVM 17”) para exercer a função que lhe é conferida;

(ii)

aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e
atribuições previstos na legislação específica e neste Termo de Emissão;

(iii)

conhecer e aceitar integralmente o presente Termo de Emissão, todas as
suas cláusulas e condições;

(iv)

não ter qualquer ligação com a Emitente que o impeça de exercer suas
funções;

(v)

estar ciente da regulamentação aplicável emanada do Banco Central do
Brasil e da CVM, incluindo a Circular do Banco Central do Brasil nº 1.832,
de 31 de outubro de 1990, conforme alterada;

(vi)

estar devidamente autorizado a celebrar este Termo de Emissão e a cumprir
com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os
requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(vii)

estar devidamente qualificada a exercer as atividades de agente fiduciário,
nos termos da regulamentação aplicável vigente;
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(viii)

ser instituição financeira, estando devidamente organizada, constituída e
existente de acordo com as leis brasileiras;

(ix)

que este Termo de Emissão constitui uma obrigação legal, válida, vinculativa
e eficaz do Agente Fiduciário, exequível de acordo com os seus termos e
condições, com força de título executivo extrajudicial nos termos do artigo
784, inciso III do Código de Processo Civil e do artigo 48 da Lei 14.195;

(x)

que a celebração deste Termo de Emissão e o cumprimento de suas
obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente
assumida pelo Agente Fiduciário;

(xi)

que atua como agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários
da Emitente e/ou de sociedades coligadas, controladas, controladoras ou
integrantes do mesmo grupo societário da Emitente, conforme descritas no
Anexo VI deste Termo de Emissão. Até a presente data não foi verificada
qualquer evento de inadimplemento pecuniário em tais emissões;

(xii)

assegura e assegurará, nos termos do §1° do artigo 6º da Resolução CVM
17, tratamento equitativo a todos os titulares das Notas Comerciais,
respeitadas as obrigações e os direitos específicos atribuídos aos respectivos
titulares das Notas Comerciais;

(xiii)

que verificou a consistência das demais informações contidas neste Termo
de Emissão;

(xiv)

não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse
previstas no artigo 6º da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021;
e

(xv)

a(s) pessoa(s) que o representa(m) na assinatura deste Termo de Emissão
tem (têm) poderes para tanto.

8.2.2. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura
deste Termo de Emissão ou de eventual aditamento, conforme o caso, devendo
permanecer no exercício de suas funções até o efetivo vencimento das Notas
Comerciais ou, caso ainda restem obrigações da Emitente nos termos deste Termo
de Emissão inadimplidas após a Data de Vencimento, até que todas as obrigações
da Emitente nos termos deste Termo de Emissão sejam integralmente cumpridas,
ou, ainda, até sua efetiva substituição, conforme Cláusula 8.3 abaixo.
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8.2.3. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM 17 e
dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob
qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha
decorrido da legislação aplicável e/ou do presente Termo de Emissão.
8.2.4. Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o mesmo assumirá
que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados
pela Emitente ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou
adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração
de documentos societários da Emitente, que permanecerão sob obrigação legal e
regulamentar da Emitente elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.
8.2.5. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem
responsabilidade para os titulares das Notas Comerciais e/ou exonerarem terceiros
de obrigações para com eles, somente serão válidos quando previamente assim
deliberado em Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais.
8.3.

Substituição

8.3.1. Nas hipóteses de impedimentos, renúncia, intervenção ou liquidação
extrajudicial, ou qualquer outro caso de vacância do Agente Fiduciário, será
realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do evento que a
determinar, Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais para a escolha do
novo agente fiduciário, a qual poderá ser convocada pelo próprio Agente Fiduciário
a ser substituído, ou por titulares das Notas Comerciais que representem 10% (dez
por cento), no mínimo, das Notas Comerciais em circulação. Em casos
excepcionais, a CVM pode proceder à convocação da assembleia para a escolha de
novo agente fiduciário ou nomear substituto provisório. Na hipótese da convocação
não ocorrer em até 15 (quinze) dias antes do término do prazo acima citado, caberá
à Emitente efetuá-la, observado os prazos previstos no § 1º do artigo 124 da Lei
das Sociedades por Ações, sendo certo que a CVM poderá nomear substituto
provisório enquanto não se consumar o processo de escolha do novo agente
fiduciário.
8.3.2. Na hipótese de não poder o Agente Fiduciário continuar a exercer as suas
funções por circunstâncias supervenientes a este Termo de Emissão, deverá
comunicar imediatamente o fato aos titulares das Notas Comerciais e à Emitente,
pedindo sua substituição.
8.3.3. É facultado aos titulares das Notas Comerciais, após o encerramento do
prazo para a distribuição das Notas Comerciais, proceder à substituição do Agente
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Fiduciário e à indicação de seu substituto, em Assembleia Geral de Titulares de
Notas Comerciais especialmente convocada para esse fim.
8.3.4. A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo
de até 7 (sete) Dias Úteis contados do registro do aditamento a este Termo de
Emissão que formalizar a respectiva substituição.
8.3.5. Caso ocorra a efetiva substituição do Agente Fiduciário, o substituto
receberá a mesma remuneração recebida pelo Agente Fiduciário em todos os seus
termos e condições, sendo que a primeira parcela anual devida ao substituto será
calculada pro rata temporis, a partir da data de início do exercício de sua função
como agente fiduciário. Esta remuneração poderá ser alterada de comum acordo
entre a Emitente e o agente fiduciário substituto, desde que previamente aprovada
pela Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais.
8.3.6. Aplicam-se às hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as normas e
preceitos a respeito emanados pela CVM.
8.4.

Obrigações

8.4.1. Além de outros previstos em lei, em ato normativo da CVM e neste Termo
de Emissão, constituem obrigações do Agente Fiduciário:
(i)

exercer suas atividades com boa-fé, transparência e lealdade para com os
titulares das Notas Comerciais;

(ii)

proteger os direitos e interesses dos titulares das Notas Comerciais,
empregando no exercício de sua função o cuidado e a diligência com que
todo homem ativo e probo emprega na administração de seus próprios
bens;

(iii)

renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflitos de interesses
ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata
convocação da assembleia prevista no inciso “x” abaixo para deliberar sobre
sua substituição;

(iv)

conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas
funções;

(v)

verificar consistência das informações contidas neste Termo de Emissão,
diligenciando para que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de
que tenha conhecimento;
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(vi)

acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emitente e alertar
aos titulares das Notas Comerciais, no relatório anual de que trata o artigo
15 da Resolução CVM 17, sobre inconsistências ou omissões de que tenha
conhecimento;

(vii)

opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de
modificação das condições das Notas Comerciais;

(viii)

solicitar, quando julgar necessário para o fiel cumprimento de suas funções,
certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda
Pública, Cartórios de Protesto, das Varas do Trabalho, Procuradoria da
Fazenda Pública, e outras que considere necessárias da localidade onde se
situe a sede ou domicílio da Emitente e/ou de suas Afiliadas;

(ix)

solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa da Emitente;

(x)

convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares de Notas
Comerciais, nos termos da Cláusula 9.2 abaixo;

(xi)

comparecer à Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais a fim de
prestar as informações que lhe forem solicitadas;

(xii)

elaborar relatório anual destinado aos titulares das Notas Comerciais, o qual
deverá conter as informações dispostas no artigo 15 da Resolução CVM 17;

(xiii)

disponibilizar o relatório de que trata o inciso “xii” acima aos titulares das
Notas Comerciais no prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do
encerramento do exercício social da Emitente, em sua página na rede
mundial de computadores;

(xiv)

manter atualizada a relação dos titulares das Notas Comerciais e seus
endereços, sendo que a Emitente e os titulares das Notas Comerciais (estes
a partir da respectiva data de subscrição, integralização ou aquisição das
Notas Comerciais) autorizam, desde já, o Agente de Liquidação, o
Escriturador e a B3 a atenderem às solicitações do Agente Fiduciário que
sejam necessárias ao cumprimento deste inciso;

(xv)

fiscalizar o cumprimento do previsto neste Termo de Emissão, inclusive das
obrigações de fazer e não fazer; e
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(xvi)

comunicar aos titulares das Notas Comerciais qualquer inadimplemento,
pela Emitente, de obrigações financeiras assumidas na Termo de Emissão,
incluindo as obrigações relativas a cláusulas contratuais destinadas a
proteger o interesse dos titulares das Notas Comerciais e que estabelecem
condições que não devem ser descumpridas pela Emitente, indicando as
consequências para os titulares das Notas Comerciais e as providências que
pretende tomar a respeito do assunto, observado o prazo previsto no artigo
16, inciso II, da Resolução CVM 17.

8.4.2. No caso de inadimplemento de quaisquer condições da Emissão, o Agente
Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo de
Emissão para proteger direitos ou defender os interesses dos titulares das Notas
Comerciais.
8.5.

Remuneração do Agente Fiduciário

8.5.1. Serão devidos, pela Emitente ao Agente Fiduciário ou à instituição que vier
a substituí-lo, nos termos da Cláusula 8.5 acima, honorários pelo desempenho dos
deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da legislação em vigor e deste
Termo de Emissão, correspondentes a:
(i)

Parcela única anual no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), devida em
até 5 (cinco) dias corridos da data de assinatura deste Termo de Emissão.
Tais pagamentos serão devidos até a liquidação integral da Emissão, caso
esta não seja quitada na data de vencimento. Em nenhuma hipótese será
cabível o pagamento pro rata de tais parcelas, nem haverá devolução dos
valores recebidos pelo Agente Fiduciário, exceto se o valor tiver sido pago
incorretamente;

(ii)

No caso de inadimplemento no pagamento das Notas Comerciais ou de
reestruturação das condições das Notas Comerciais após a emissão ou da
participação em reuniões ou conferências virtuais, antes ou depois da
Emissão, bem como atendimento a solicitações extraordinárias, serão
devidas ao Agente Fiduciário, adicionalmente, o valor de R$500,00
(quinhentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado a tais fatos bem
como a (i) comentários aos documentos da Emissão durante a estruturação
da mesma, caso a operação não venha a se efetivar; (ii) execução das
garantia; (iii) participação em reuniões formais ou virtuais com a Emitente
e/ou com investidores; e (iv) implementação das consequentes decisões
tomadas em tais eventos, pagas 5 (cinco) dias após comprovação da
entrega, pelo Agente Fiduciário, de "relatório de horas" à Emitente.
Entende-se

por

reestruturação

das

Notas

Comerciais

os

eventos
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relacionados a alteração (i) das garantias (exceto para refletir o implemente
da Condição Suspensiva ou Condição Resolutiva previstas nos contratos das
Garantias Reais e nos anexos ao presente Termo de Emissão); (ii) prazos
de pagamento e (iii) condições relacionadas ao vencimento antecipado. Os
eventos relacionados a amortização das Notas Comerciais não são
considerados reestruturação das Notas Comerciais;
(iii)

No caso de celebração de aditamentos ao Termo de Emissão bem como nas
horas externas ao escritório do Agente Fiduciário, será cobrado o valor de
R$500,00 (quinhentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado a tais
alterações/serviços, exceto para refletir o implemento da Condição
Suspensiva ou Condição Resolutiva previstas nos contratos das Garantias
Reais e nos anexos ao presente Termo de Emissão;

(iv)

Os impostos incidentes sobre a remuneração serão acrescidos as parcelas
mencionadas acima nas datas de pagamento. Além disso, todos os valores
mencionados acima serão atualizados pela variação positiva do IPCA,
sempre na menor periodicidade permitida em lei, a partir da data de
assinatura do instrumento de emissão;

(v)

Os serviços do Agente Fiduciário previstos neste Termo de Emissão são
aqueles descritos na Resolução CVM nº 17;

(vi)

A remuneração não inclui as despesas com viagens, estadias, transporte e
publicação necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, durante
ou após a implantação do serviço, a serem cobertas pela Emitente, após
prévia aprovação. Não estão incluídas igualmente, e serão arcadas pela
Emitente, despesas com especialistas, tais como auditoria nas garantias
concedidas ao empréstimo e assessoria legal ao Agente Fiduciário em caso
de inadimplemento do empréstimo. As eventuais despesas, depósitos,
custas judiciais, sucumbências, bem como indenizações, decorrentes de
ações intentadas contra o Agente Fiduciário diretamente decorrente do
exercício de sua função ou da sua atuação

em defesa da estrutura da

operação, desde que comprovadas, serão igualmente suportadas pelos
investidores. Tais despesas incluem honorários advocatícios para defesa do
Agente Fiduciário e deverão ser igualmente adiantadas pelos investidores e
ressarcidas pela Emitente;
(vii)

No caso de inadimplemento da Emitente, todas as despesas em que o
Agente Fiduciário venha comprovadamente a incorrer para resguardar os
interesses

dos

investidores

deverão

ser

previamente

aprovadas

e

adiantadas pelos investidores, e posteriormente, ressarcidas pela Emitente.
Tais despesas incluem os gastos com honorários advocatícios, inclusive de
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terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas judiciárias de ações
propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à solução da
inadimplência, enquanto representante dos investidores. As eventuais
despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em
ações judiciais serão igualmente suportadas pelos investidores, bem como
a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na
hipótese de a Emitente permanecer em inadimplência com relação ao
pagamento destas por um período superior a 10 (dez) dias corridos;
(viii)

Em atendimento ao Ofício-Circular CVM/SRE Nº 01/21, o Agente Fiduciário
poderá, às expensas da Emitente, contratar terceiro especializado para
avaliar ou reavaliar, o valor das garantias prestadas, bem como solicitar
informações e comprovações que entender necessárias, na forma prevista
no referido Ofício;

(ix)

Eventuais obrigações adicionais atribuídas ao Agente Fiduciário, alterações
nas características ordinárias da operação, facultarão ao Agente Fiduciário
a revisão dos honorários propostos, incluindo o direito de retirada;

(x)

Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida pela Emitente
ao Agente Fiduciário, a Emitente estará sujeita ao pagamento de multa
contratual no valor de 2% (dois por cento) do pagamento devido, acrescido
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e de atualização
monetária pelo IPCA acumulado, incidente desde a data da inadimplência
até a data do efetivo pagamento do montante devido, calculado pro rata
die.

8.6.

Despesas

8.6.1. A Emitente ressarcirá o Agente Fiduciário de todas as despesas em que
tenha comprovadamente incorrido para prestar os serviços descritos neste Termo
de Emissão a partir da Data de Emissão das Notas Comerciais e proteger os direitos
e interesses dos titulares das Notas Comerciais ou para realizar seus créditos.
Quando houver negativa para custeio de tais despesas pela Emitente, os titulares
das Notas Comerciais deverão antecipar todos os custos a serem despendidos pelo
Agente Fiduciário. São exemplos de despesas que poderão ser realizadas pelo
Agente Fiduciário:
(i)

publicação

de

relatórios,

avisos,

editais,

e

notificações,

despesas

cartorárias, conforme previsto neste Termo de Emissão e na legislação
aplicável, e outras que vierem a ser exigidas por regulamentos aplicáveis;
(ii)

despesas com conferências e contatos telefônicos;
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(iii)

obtenção de certidões, fotocópias, digitalizações, envio de documentos,
obtenção de cópias autenticadas, traslados, lavratura de escrituras,
procurações;

(iv)

locomoções entre estados da federação, alimentação, transportes e
respectivas hospedagens, quando necessárias ao desempenho das funções
e devidamente comprovadas;

(v)

hora-homem pelos serviços prestados pelo Agente Fiduciário;

(vi)

revalidação de laudos de avaliação, se o caso, nos termos do Ofício Circular
CVM nº 1/2022 SRE.

8.6.2. O ressarcimento a que se refere à Cláusula acima será efetuado em até 5
(cinco) Dias Úteis após a realização da respectiva prestação de contas à Emitente
e envio de cópia dos respectivos comprovantes de pagamento.
8.6.3. O crédito do Agente Fiduciário por despesas incorridas para proteger direitos
e interesses ou realizar créditos dos titulares de Notas Comerciais que não tenham
sido saldados na forma prevista nas cláusulas acima será acrescido à dívida da
Emitente, tendo preferência na ordem de pagamento.
8.6.4. O Agente Fiduciário poderá, em caso de inadimplência da Emitente no
pagamento das despesas a que se referem os incisos acima por um período
superior a 30 (trinta) dias, solicitar aos titulares das Notas Comerciais
adiantamento para o pagamento de despesas razoáveis e comprovadas com
procedimentos legais, judiciais ou administrativos que o Agente Fiduciário venha a
incorrer para resguardar os interesses dos titulares das Notas Comerciais, despesas
estas que deverão ser previamente aprovadas pelos titulares das Notas Comerciais
e pela Emitente, e adiantadas pelos titulares das Notas Comerciais, na proporção
de seus créditos, e posteriormente, ressarcidas pela Emitente, sendo que as
despesas a serem adiantadas pelos titulares das Notas Comerciais, na proporção
de seus créditos, (i) incluem, mas não se limitam, os gastos com honorários
advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas
pelo Agente Fiduciário ou decorrentes de ações contra ele propostas no exercício
de sua função, decorrentes de culpa exclusiva e comprovada da Emitente, ou ainda
que comprovadamente lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto
representante da comunhão dos titulares das Notas Comerciais; as eventuais
despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações
judiciais serão igualmente suportadas pelos titulares das Notas Comerciais bem
como sua remuneração; e (ii) excluem os titulares das Notas Comerciais impedidos
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por lei a fazê-lo, devendo os demais titulares das Notas Comerciais ratear as
despesas na proporção de seus créditos, ficando desde já estipulado que haverá
posterior reembolso aos titulares das Notas Comerciais que efetuaram o rateio em
proporção superior à proporção de seus créditos, quando de eventual recebimento
de recursos por aqueles titulares das Notas Comerciais que estavam impedidos de
ratear despesas relativas à sua participação e o crédito do Agente Fiduciário por
despesas incorridas para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos
titulares das Notas Comerciais que não tenha sido saldado na forma prevista acima
será acrescido à dívida da Emitente, tendo preferência sobre estas na ordem de
pagamento.
8.6.5. O Agente Fiduciário não antecipará recursos para pagamento de despesas
decorrentes da Emissão, sendo certo que tais recursos serão sempre devidos e
antecipados pela Emitente ou pelos titulares das Notas Comerciais, conforme o
caso.
CLÁUSULA IX
9.
9.1.

ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE NOTAS COMERCIAIS
Os titulares de Notas Comerciais poderão, a qualquer tempo, reunir-se em

assembleia geral, de acordo com o disposto no artigo 47, parágrafo 3°, da Lei
14.195 e do artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, a fim de deliberarem sobre
matéria de interesse da comunhão dos titulares de Notas Comerciais (“Assembleia
Geral de Titulares de Notas Comerciais”).
9.2.

A Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais poderá ser convocada

pelo Agente Fiduciário, pela Emitente, por titulares de Notas Comerciais que
representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das Notas Comerciais em circulação,
ou pela CVM.
9.2.1. A convocação da Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais
ocorrerá mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, no Jornal de
Publicação da Emitente, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de
anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das Sociedades por
Ações, da regulamentação aplicável e deste Termo de Emissão.
9.3.

Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais, no que

couber, o disposto na Lei das Sociedades por Ações a respeito das assembleias
gerais de debenturistas, conforme disposto no artigo 47, §3º da Lei 14.195, e, se
necessário, o disposto na Lei das Sociedades por Ações a respeito das assembleias
gerais de acionistas.
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9.3.1. A presidência da Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais caberá
ao titular de Notas Comerciais eleito pelos demais titulares de Notas Comerciais
presentes ou àquele que for designado pela CVM.
9.4.

As Assembleias Gerais de Titulares de Notas Comerciais deverá ser realizada

no prazo previsto no § 1º do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações.
9.5.

Nos termos do artigo 71, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, a

Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de titulares de Notas Comerciais que representem, no
mínimo, metade das Notas Comerciais em circulação, conforme aplicável, e, em
segunda convocação, com qualquer número.
9.6.

Cada Nota Comercial em circulação conferirá a seu titular o direito a um

voto nas Assembleias Gerais de Titulares de Notas Comerciais, cujas deliberações,
ressalvadas as exceções previstas neste Termo de Emissão, serão tomadas em
primeira convocação, por titulares de Notas Comerciais que representem, no
mínimo 2/3 (dois terços) das Notas Comerciais em circulação, ou em segunda
convocação, com 2/3 (dois terços) das Notas Comerciais presentes, sendo admitida
a constituição de mandatários, titulares de Notas Comerciais ou não.
9.6.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 9.6 acima, qualquer exclusão ou
alteração (i) no prazo de vigência das Notas Comerciais; (ii) nas Datas de
Pagamento da Remuneração; (iii) no parâmetro de cálculo da Remuneração;
(iv) nos quóruns de deliberação das Assembleias Gerais de Titulares de Notas
Comerciais; ou (v) na redação da Cláusula 6.1 (Vencimento Antecipado), e nas
Cláusulas 5.1 (Resgate Antecipado), e 5.2 (Oferta de Resgate Antecipado) acima,
deverá ser aprovada por titulares de Notas Comerciais que representem, no
mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Notas Comerciais em circulação, em
primeira convocação e, no mínimo, mais de 50% (cinquenta por cento) das Notas
Comerciais em circulação em segunda convocação.
9.6.2. Sem prejuízo do disposto nas Cláusulas 9.6 e 9.6.1 acima, em caso de
deliberação sobre (i) não declaração de vencimento antecipado das Notas
Comerciais, na ocorrência de uma hipótese de vencimento antecipado não
automático ou (ii) renúncia, prévia ou posterior, e/ou perdão temporário
relativamente a qualquer das Hipóteses de Vencimento Antecipado, a matéria
deverá ser aprovada por titulares de Notas Comerciais que representem, no
mínimo, mais de 2/3 (dois terços) das Notas Comerciais em circulação, em primeira
convocação, e, no mínimo, mais de 2/3 (dois terços) das Notas Comerciais
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presentes, em segunda convocação, sendo certo que tal decisão terá caráter
irrevogável e irretratável.
9.7.

Para efeito da constituição do quórum de instalação e deliberação a que se

refere esta Cláusula IX, bem como para fins deste Termo de Emissão, serão
consideradas como Notas Comerciais em circulação aquelas Notas Comerciais
emitidas pela Emitente que ainda não tiverem sido resgatadas e/ou liquidadas,
devendo ser excluídas do número de tais Notas Comerciais aquelas que a Emitente
possuir em tesouraria, ou que sejam pertencentes ao seu Controlador ou a qualquer
Controlada ou demais Afiliadas, bem como respectivos diretores ou conselheiros e
respectivos parentes até segundo grau.
9.8.

Será facultada a presença dos representantes legais da Emitente nas

Assembleias Gerais de Titulares de Notas Comerciais.
9.9.

O Agente Fiduciário deverá comparecer às Assembleias Gerais de Titulares

de Notas Comerciais para prestar aos titulares de Notas Comerciais as informações
que lhe forem solicitadas.
9.10. As

deliberações

tomadas

pelos

titulares

de

Notas

Comerciais

em

Assembleias Gerais de Titulares de Notas Comerciais no âmbito de sua competência
legal, observados os quóruns deste Termo de Emissão, vincularão a Emitente e
obrigarão todos os titulares de Notas Comerciais, independentemente de terem
comparecido à Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais ou do voto
proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Titulares de Notas Comerciais.
CLÁUSULA X
10.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA EMITENTE

10.1. A Emitente neste ato declara e garante, conforme aplicável, que, nesta data:
(i)

até a presente data a Emitente, as SPEs e os seus respectivos
Representantes, no exercício de suas funções, não incorreram, conforme o
caso, nas seguintes hipóteses: (a) ter utilizado recursos para o pagamento
de contribuições, presentes ou atividades de entretenimento ilegais ou
qualquer outra despesa ilegal relativa à atividade política; (b) ter feito
qualquer pagamento ilegal, direto ou indireto, a empregados ou funcionários
públicos, partidos políticos, políticos ou candidatos políticos (incluindo seus
familiares), nacionais ou estrangeiros; (c) ter realizado ação destinada a
facilitar uma oferta, pagamento ou promessa ilegal de pagar, bem como ter
aprovado ou aprovar o pagamento, a doação de dinheiro, propriedade,
presente ou qualquer outro bem de valor, direta ou indiretamente, para
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qualquer “oficial do governo” (incluindo qualquer oficial ou funcionário de
um governo ou de entidade de propriedade ou controlada por um governo
ou organização pública internacional ou qualquer pessoa agindo na função
de representante do governo ou candidato de partido político) a fim de
influenciar qualquer ação política ou obter uma vantagem indevida com
violação da lei aplicável; (d) ter praticado quaisquer atos para obter ou
manter qualquer negócio, transação ou vantagem comercial indevida; (e)
ter realizado qualquer pagamento ou tomar qualquer ação que viole
quaisquer Leis Anticorrupção; ou (f) ter realizado um ato de corrupção, pago
propina ou qualquer outro valor ilegal, bem como influenciado o pagamento
de qualquer valor indevido (“Condutas Indevidas”);
(ii)

(a)

cumpre

a

Legislação

Socioambiental,

salvo

por

aqueles

descumprimentos que estejam sendo discutidos, de boa-fé, administrativa
ou judicialmente e cujo descumprimento (a.i) não cause um Efeito Adverso
Relevante e/ou (a.ii) não impacte de forma adversa e relevante suas
condições reputacionais, sendo certo que tais exceções não se aplicam no
que disser respeito a violações referente a crimes contra o meio ambiente,
utilização de trabalho ilegal, exploração de prostituição, mão de obra infantil
e/ou de trabalho análogo ao escravo e/ou de silvícolas, e (b) não existe
qualquer contestação judicial ou administrativa que possa vir a suspender
ou extinguir as licenças ambientais referentes à realização dos Projetos e/ou
paralisar as obras dos Projetos;
(iii)

cumpre, e envida seus melhores esforços para que as entidades do Grupo
Econômico

AES

e

do

Grupo

Econômico

Unipar,

administradores

e

profissionais com que venham a se relacionar, estes últimos por meio das
cláusulas de procedimentos éticos contidas nos respectivos contratos de
prestação de serviços, cumpram as Leis Anticorrupção, na medida em que
(a) mantém políticas e procedimentos internos que objetivam assegurar
integral cumprimento de tais normas; (b) dão pleno conhecimento de tais
normas a todos os seus funcionários; e (c) abstém-se de praticar atos de
corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública, nacional e
estrangeira, no seu interesse ou para seu benefício, exclusivo ou não;
(iv)

é sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis do
Brasil, com todos os poderes e autorizações societárias para conduzir seus
negócios conforme atualmente conduzidos, para a realização dos Projetos e
execução deste Termo de Emissão, bem como para deter os bens e ativos
ora detidos;
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(v)

está devidamente autorizada a celebrar este Termo de Emissão, as
Garantias Reais e a cumprir com todas as suas obrigações aqui assumidas,
tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais, regulatórios, contratuais e
estatutários para tanto;

(vi)

os representantes legais que assinam este Termo de Emissão estão
devidamente autorizados para tanto;

(vii)

a celebração deste Termo de Emissão, a constituição das Garantias Reais e
o cumprimento de seus respectivos termos e condições não violam, nem
são contrários, ao seu estatuto social, a qualquer lei, decreto, regulamento,
ordem,

decisão

ou

deliberação

de

qualquer

autoridade

ou

ente

governamental ou qualquer disposição contratual que as obrigue;
(viii)

nesta data, nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação,
licença,

ordem

de,

ou

qualificação

junto

a

qualquer

autoridade

governamental ou órgão regulatório é exigido para o cumprimento de suas
obrigações nos termos do presente Contrato ou das Garantias Reais;
(ix)

está adimplente com o pagamento de todas as obrigações de natureza
tributária

(municipal,

estadual,

distrital

e

federal),

trabalhista

e

previdenciária, salvo as que estejam sendo discutidas, de boa-fé,
administrativa ou judicialmente, desde que tenha sido obtido o efeito
suspensivo conforme aplicável e conforme o caso, e cujo descumprimento
não cause um Efeito Adverso Relevante;
(x)

não foi

notificada

acerca de

qualquer

administrativo ou arbitral, inquérito ou

ação judicial,

procedimento

outro tipo de investigação

governamental que possa vir a causar qualquer Efeito Adverso Relevante
nas SPEs;
(xi)

as obrigações assumidas neste Termo de Emissão constituem obrigações
legalmente válidas e vinculantes da Emitente, exequível de acordo com os
seus termos e condições, com força de título executivo extrajudicial nos
termos do artigo 784 do Código de Processo Civil;

(xii)

as Demonstrações Financeiras da Emitente e das SPEs disponíveis
representam corretamente a sua posição financeira nas datas e períodos a
que se referem e foram devidamente elaboradas em conformidade com os
princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil;
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(xiii)

não ocorreu nenhum fato ou ato que acarrete ou possa acarretar um Efeito
Adverso Relevante e não omitiu qualquer ato ou fato, de qualquer natureza,
que possa resultar em Efeito Adverso Relevante;

(xiv)

não estão em curso casos fortuitos ou motivos de força maior que impactem
de forma adversa e relevante a realização dos Projetos;

(xv)

todos os Contratos do Projeto foram devidamente celebrados, são válidos e
eficazes, e a Emitente e as SPEs estão adimplentes com todas as obrigações
relevantes assumidas nos termos desses instrumentos; e

(xvi)

nesta data, nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação,
licença,

ordem

de,

ou

qualificação

junto

a

qualquer

autoridade

governamental ou órgão regulatório é exigido para o cumprimento de suas
obrigações nos termos do presente Termo de Emissão ou das Garantias
Reais.
CLÁUSULA XI
DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. Todos os documentos e as comunicações, que deverão ser sempre feitos por
escrito, assim como os meios físicos que contenham documentos ou comunicações
a serem enviados por qualquer das Partes nos termos deste Termo de Emissão
deverão ser encaminhados para os seguintes endereços:
(i)

se para a Emitente:

TUCANO HOLDINGS III S.A
Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar
CEP 04578-000, São Paulo, SP
At.: Diretoria de Tesouraria
Tel.: (11) 4197-4925
E-mail: estruturacao.financeira@aes.com / tesouraria@unipar.com
(ii)

se para o Agente Fiduciário:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.
Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102
A/C: Antonio Amaro / Maria Carolina Abrantes
Tel: (21) 3514-0000
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E-mail: af.controles@oliveiratrust.com.br
(iii)

se para o Agente de Liquidação e Escriturador:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.
Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102
A/C: João Bezerra
Tel: (21) 3514-0000
E-mail: sqescrituracao@oliveiratrust.com.br
(iv)

se para a B3:

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – Balcão B3
Praça Antônio Prado, 48, 6º andar
01010-901 – São Paulo - SP
At.: Superintendência de Ofertas de Títulos Corporativos e Fundos
Telefone: (11) 2565-5061
Correio Eletrônico: valores.mobiliarios@b3.com.br
11.1.1.
consideradas

As comunicações referentes a este Termo de Emissão serão
entregues

quando

recebidas

sob

protocolo,

com

“aviso

de

recebimento” expedido pelo correio ou sistema de mensagens de correio eletrônico,
ou por telegrama nos endereços acima. A mudança de qualquer dos endereços
acima deverá ser comunicada às outras partes pela parte que tiver seu endereço
alterado.
11.2. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente
Termo de Emissão. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no
exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário
e/ou aos titulares de Notas Comerciais, em razão de qualquer inadimplemento das
obrigações da Emitente, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será
interpretado

como

uma

renúncia

aos mesmos

ou

concordância

com

tal

inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras
obrigações assumidas pela Emitente neste Termo de Emissão ou precedente no
tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.
11.3. O presente Termo de Emissão é firmado em caráter irrevogável e
irretratável, salvo na hipótese de não preenchimento dos requisitos relacionados
na Cláusula Segunda, obrigando as Partes por si e seus sucessores.
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11.4. Todos e quaisquer custos incorridos em razão do registro das Atas de
Aprovação da Emitente, nos registros competentes, serão de responsabilidade
exclusiva da Emitente.
11.5. Caso qualquer das disposições deste Termo de Emissão venha a ser julgada
ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas
por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituir a
disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.
11.6. As Partes reconhecem que as declarações de vontade das Partes Emitentes
mediante assinatura digital presumem-se verdadeiras em relação aos signatários
quando é utilizado o processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, conforme admitido pelo art. 10 e seus
parágrafos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001, em vigor no
Brasil, reconhecendo essa forma de contratação em meio eletrônico, digital e
informático como válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo
extrajudicial para todos os fins de direito. Na forma acima prevista, o presente
Termo de Emissão, assim como os demais documentos relacionados à Emissão e
às Notas Comerciais, podem ser assinados digitalmente por meio eletrônico
conforme disposto nesta Cláusula. Para este fim, serão utilizados os serviços
disponíveis no mercado e amplamente utilizados que possibilitam a segurança,
validade jurídica, autenticidade, integridade e validade da assinatura eletrônica por
meio de sistemas de certificação digital capazes de validar a autoria, bem como de
traçar a “trilha de auditoria digital” (cadeia de custódia) do documento, a fim de
verificar sua integridade e autenticidade. Dessa forma, a assinatura física de
documentos, bem como a existência física (impressa), de tais documentos não
serão exigidas para

fins de cumprimento de obrigações previstas neste

instrumento.
11.7. Para os fins deste Termo de Emissão, considera-se Dia(s) Útil(eis) qualquer
dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional (“Dia(s) Útil(eis)”).
11.8. O presente Termo de Emissão e as Notas Comerciais constituem título
executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo
Civil e do artigo 48 da Lei 14.195, e as obrigações nela contidas estão sujeitas à
execução específica, de acordo com os artigos 536 e seguintes do Código de
Processo Civil.
11.9. Este Termo de Emissão é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.
11.10.

As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São

Paulo, como o único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios
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originários deste Termo de Emissão, renunciando expressamente a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as Partes a presente Termo de
Emissão, em sua forma eletrônica, em conjunto com as 2 (duas) testemunhas
abaixo assinadas.
São Paulo, 4 de abril de 2022
(O restante da página foi intencionalmente deixado em branco)
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(Página de Assinatura do “Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas
Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos, da Tucano Holdings III S.A.”)

TUCANO HOLDINGS III S.A.

__________________________

__________________________

Nome: José Ricardo Elbel Simão

Nome:

Cargo: Procurador

Navega

João

Antonio

Martins

Lima

Cargo: Procurador
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(Página de Assinatura do “Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas
Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos, da Tucano Holdings III S.A.”)

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.

__________________________

__________________________

Nome: Bianca Galdino Batistela

Nome: Nathalia Guedes Esteves

Cargo: Procuradora

Cargo: Procuradora

TESTEMUNHAS:

___________________________

___________________________

Nome: Luiz Carlos Viana Girão Júnior

Nome: Sabrina Cassará Andrade da

CPF: 111.768.157-25

Silva
CPF: 076.658.807-62
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ANEXO I
AO TERMO DE EMISSÃO
Características da Nota Comercial
(Artigo 47 da Lei nº 14.195/2021)

NOTA COMERCIAL
I. DATA DE EMISSÃO:
8 de abril de 2022

III. NÚMERO DA EMISSÃO:
1ª (Primeira)

II. LOCAL DE EMISSÃO:
São Paulo/SP

IV. DIVISÃO EM SÉRIES:
Série Única

V. EMITENTE:
TUCANO HOLDINGS III S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a
Comissão de Valores Mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1.376, ESC 121, Torre A – Torre Nações Unidas, Sala Colaboração,
Cidade Monções, CEP 04571-936, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Economia sob o n.º 35.714.529/0001-51, com registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300545699.

VI. VALOR NOMINAL UNITÁRIO:
R$ 1.000,00 (mil reais)

VII. VALOR PRINCIPAL:
Até R$231.279.000,00 (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e setenta e nove mil reais) na Data
de Emissão

VIII. REMUNERAÇÃO:
Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais incidirão juros remuneratórios correspondentes
à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos
Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”),
acrescida de spread (sobretaxa) de 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”).
A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis
decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais desde a Data de Emissão
(inclusive) até a data de pagamento da Remuneração em questão, data de declaração de vencimento
antecipado ou na data de um eventual Resgate Antecipado (conforme abaixo definido) ou de Oferta
de Resgate Antecipado (conforme definido abaixo), o que ocorrer primeiro (exclusive). A
Remuneração deverá ser calculada de acordo com a fórmula prevista no Termo de Emissão.

IX. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:
O Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais não será objeto de atualização monetária.

X. CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E REMUNERAÇÃO:
Sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Notas Comerciais, do Resgate Antecipado ou de Oferta de Resgate Antecipado, nos
termos previstos no Termo de Emissão, a amortização do Valor Nominal Unitário e o pagamento da
Remuneração ocorrerão em uma única data, na Data de Vencimento.
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Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emitente de qualquer quantia devida aos titulares das
Notas Comerciais, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emitente ficarão sujeitos a,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa
convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros
moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inadimplência até a data do efetivo
pagamento; ambos calculados sobre o montante devido e não pago.

XI. LOCAL DO PAGAMENTO:
Os pagamentos a que fizerem jus as Notas Comerciais serão efetuados pela Emitente no respectivo
vencimento utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3 para as Notas
Comerciais custodiadas eletronicamente nela; e/ou (b) os procedimentos adotados pelo Escriturador,
para as Notas Comerciais que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

XII. GARANTIAS:
Observada a implementação da Condição Suspensiva (conforme definda no Termo de Emissão), as
Notas Comerciais serão garantidas pelas seguintes garantias reais (quando referidas em conjunto, as
“Grantias Reais”):

a)

alienação fiduciária das ações, sob condição suspensiva, de emissão da Tucano F6 Geração

de Energias SPE S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.230.315/0001-72 (“Tucano F6”) e de
titularidade da Emitente, nos termos do “1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado,
em 4 de abril de 2022, entre a Emitente, na qualidade de alienante fiduciária, o Itaú Unibanco S.A.,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/0001-04 (“Itaú”) e o Agente Fiduciário, na qualidade de
credores fiduciários, e, ainda, a Tucano F6, na qualidade de interveniente anuente (“Aditamento ao
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Tucano F6”);
b)

alienação fiduciária das ações, sob condição suspensiva, de emissão da Tucano F7 Geração

de Energias SPE S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.230.329/0001-96 (“Tucano F7”), nos termos
do “1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia
e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado, em 4 de abril de 2022, entre a Emitente, na
qualidade de alienante fiduciária, o Itaú e o Agente Fiduciário, na qualidade de credores fiduciários,
e, ainda, a Tucano F7, na qualidade de interveniente anuente (“Aditamento ao Contrato de Alienação
Fiduciária de Ações Tucano F7”);
c)

alienação fiduciária das ações, sob condição suspensiva, de emissão da Tucano F8 Geração

de Energias SPE S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.230.295/0001-30 (“Tucano F8”, em conjunto
com a Tucano F6 e com a Tucano F7, “SPEs”), nos termos do “1º (Primeiro) Aditamento ao
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças sob Condição
Suspensiva”, celebrado, em 4 de abril de 2022, entre a Emitente, na qualidade de alienante fiduciária,
o Itaú e o Agente Fiduciário, na qualidade de credores fiduciários, e, ainda, a Tucano F8, na qualidade
de interveniente anuente (“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Tucano F8”, em
conjunto com o Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Tucano F6 e com o
Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Tucano F7, “Contratos de Alienação
Fiduciária de Ações”);
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d)

alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, sob condição suspensiva, de titularidade

da Tucano F6, nos termos do “1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária de Equipamentos em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado, em
4 de abril de 2022, entre a Tucano F6, na qualidade de alienante fiduciária, o Itaú e o Agente
Fiduciário, na qualidade de credores fiduciários, e, ainda, a Tucano F7 e a Tucano F8, na qualidade de
intervenientes anuentes (“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos Tucano
F6”);
e)

alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, sob condição suspensiva, de titularidade

da Tucano F7, nos termos do “1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária de Equipamentos em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado, em
4 de abril de 2022, entre a Tucano F7, na qualidade de alienante fiduciária, o Itaú e o Agente
Fiduciário, na qualidade de credores fiduciários, e, ainda, a Tucano F6 e a Tucano F8, na qualidade de
intervenientes anuentes (“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos Tucano
F7”);
f)

alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, sob condição suspensiva, de titularidade

da Tucano F8, nos termos do “1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária de Equipamentos em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado, em
4 de abril de 2022, entre a Tucano F8, na qualidade de alienante fiduciária, o Itaú e o Agente
Fiduciário, na qualidade de credores fiduciários, e, ainda, a Tucano F6 e a Tucano F7, na qualidade de
intervenientes anuentes (“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos Tucano
F8”, em conjunto com o Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos Tucano F6
e com o Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos Tucano F7, “Contratos de
Alienação Fiduciária de Equipamentos”);
g)

cessão fiduciária, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho

de 1965, conforme alterada, de todos os direitos (inclusive direitos emergentes) e créditos da Tucano
F6, nos termos do “1º Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia e
Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado, em 4 de abril de 2022, entre a Tucano F6, na
qualidade de cedente fiduciária, o Itaú e o Agente Fiduciário, na qualidade de credores fiduciários, e,
ainda, a Tucano F7 e a Tucano F8, na qualidade de intervenientes anuentes (“Aditamento ao Contrato
de Cessão Fiduciária de Equipamentos Tucano F6”);
h)

cessão fiduciária, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho

de 1965, conforme alterada, de todos os direitos (inclusive direitos emergentes) e créditos da Tucano
F7, nos termos do “1º Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia e
Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado, em 4 de abril de 2022, entre a Tucano F7, na
qualidade de cedente fiduciária, o Itaú e o Agente Fiduciário, na qualidade de credores fiduciários, e,
ainda, a Tucano F6 e a Tucano F8, na qualidade de intervenientes anuentes (“Aditamento ao Contrato
de Cessão Fiduciária de Equipamentos Tucano F7”); e
i)

cessão fiduciária, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho

de 1965, conforme alterada, de todos os direitos (inclusive direitos emergentes) e créditos da Tucano
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F8, nos termos do “1º Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia e
Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado, em 4 de abril de 2022, entre a Tucano F8, na
qualidade de cedente fiduciária, o Itaú e o Agente Fiduciário, na qualidade de credores fiduciários, e,
ainda, a Tucano F6 e a Tucano F7, na qualidade de intervenientes anuentes (“Aditamento ao Contrato
de Cessão Fiduciária de Equipamentos Tucano F8”, em conjunto com Aditamento ao Contrato de
Cessão Fiduciária de Equipamentos Tucano F6 e com o Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária
de Equipamentos Tucano F7 “Contratos de Cessão Fiduciária”, e em conjunto com os Contratos de
Alienação Fiduciária de Ações e com os Contratos de Alienação Fiduciária de Equipamentos, “Contratos
de Garantia”).

XIII. DATA E CONDIÇÕES DE VENCIMENTO:
As Notas Comerciais terão prazo de vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 8 de abril de 2023 (“Data de Vencimento”).
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ANEXO II
AO TERMO DE EMISSÃO
Contratos do Projeto

Relação dos Contratos do Projeto
Nome do Contrato

Lump Sum, Turnkey,
Engineering, Procurement
and Construction Contract

Lump Sum, Turnkey,
Engineering, Procurement
and Construction Contract
Turbine Supply Agreement

Partes
Tucano F1 Geração de Energias SPE S.A.,
Tucano F2 Geração de Energias SPE S.A.,
Tucano F3 Geração de Energias SPE S.A..,
Tucano F4 Geração de Energias SPE S.A.,
Tucano F5 Geração de Energias LTDA.,
Tucano F6 Geração de Energias SPE S.A.,
Tucano F7 Geração de Energias SPE S.A.,
Tucano F8 Geração de Energias SPE S.A. e
Elecnor do Brasil LTDA.
Tucano F6 Geração de Energias SPE S.A.,
Tucano F7 Geração de Energias SPE S.A.,
Tucano F8 Geração de Energias SPE S.A. e
Elecnor do Brasil LTDA.
Tucano F6 Geração de Energias SPE S.A.,
Tucano F7 Geração de Energias SPE S.A.,
Tucano F8 Geração de Energias SPE S.A. e
Siemens Gamesa Energia Renovável LTDA.

Data de
Celebração

29 de maio de
2020 (aditado em
11 de fevereiro de
2021)

24 de julho 2020
(aditado em 24 de
março de 2021)
13 de março de
2020 (aditado em
11 de novembro
de 2021)
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ANEXO III
AO TERMO DE EMISSÃO
Condições Gerais da Fiança
[--]. Garantia Fidejussória
[--].1

As Fiadoras, neste ato, se obrigam, solidariamente com a Emitente, na

proporção de [--], em caráter irrevogável e irretratável, perante os titulares das Notas
Comerciais, na qualidade de fiadoras e principais pagadoras, pelo fiel, pontual e integral
pagamento das Obrigações Garantidas (“Fiança”), renunciando expressamente aos
benefícios dos artigos 333, parágrafo único, 366, 368, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839
da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”) e dos
artigos 130 e 794 da Lei n.º 13.105 de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código
de Processo Civil”).
[--].2

As Fiadoras se obrigam a pagar a integralidade das Obrigações Garantidas no

prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados a partir do recebimento da comunicação por
escrito enviada pelo Agente Fiduciário informando a falta de pagamento de qualquer das
obrigações pecuniárias, principais e acessórias, assumidas pela Emitente no âmbito das
Obrigações Garantidas. Tal notificação poderá, a critério dos titulares das Notas Comerciais,
ser imediatamente emitida pelo Agente Fiduciário após a ocorrência da falta de pagamento
pela Emitente de qualquer valor devido nas datas de pagamento definidas nos termos dos
instrumentos garantidos pela Fiança. O pagamento deverá ser realizado de acordo com os
procedimentos estabelecidos neste Termo de Emissão e com instruções recebidas do
Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares das Notas Comerciais.
[--].3

Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelo Agente Fiduciário, dos

prazos e direitos dispostos acima não ensejará, sob hipótese alguma, perda de qualquer
direito ou faculdade aqui prevista.
[--].4

Todos e quaisquer pagamentos realizados pelas Fiadoras em relação à Fiança

serão efetuados fora do âmbito da B3, livres e líquidos.
[--].5

A Fiança foi devidamente consentida de boa fé pelas Fiadoras, nos termos das

disposições legais aplicáveis. A Fiança é outorgada pelas Fiadoras em caráter irrevogável
e irretratável até (i) a liquidação integral das Obrigações Garantidas; ou (ii) implemento
da Condição Resolutiva da Fiança, o que ocorrer primeiro (“Prazo da Fiança”).
[--].6

Nenhuma objeção ou oposição da Emistente poderá ser admitida ou invocada

pelas Fiadoras com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante os
titulares das Notas Comerciais.
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[--].7

A Fiança poderá ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário das Fiadoras

quantas vezes forem necessárias até a integral e efetiva liquidação das Obrigações
Garantidas.
[--].8

A Fiança permanecerá válida e plenamente eficaz inclusive em caso de

aditamentos, alterações e quaisquer outras modificações neste Termo de Emissão e nos
demais documentos da Oferta, bem como em caso de qualquer limitação ou incapacidade
da Emitente e/ou Fiadoras, inclusive seu pedido de recuperação extrajudicial, pedido de
recuperação judicial ou falência.
[--].9

As Fiadoras desde já concordam e obrigam-se a somente exigir e/ou demandar

a Emitente por qualquer valor por elas honrado nos termos da Fiança após a quitação
integral das Obrigações Garantidas, tendo os titulares das Notas Comerciais recebido todos
os valores a eles devidos.
[--].10

As Fiadoras desde já reconhecem que a Fiança é prestada por prazo

determinado, encerrando-se este prazo no Prazo da Fiança, não sendo aplicável, portanto,
o artigo 835 do Código Civil.
[--].11

Uma vez implementada a Condição Suspensiva prevista na Cláusula 4.5.1

acima, a Fiança será, automaticamente, extinta, para todos os efeitos, e deixará de
produzir qualquer efeito e será considerada automaticamente ineficaz e inexequível
perante as Fiadoras (“Condição Resolutiva da Fiança”).
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ANEXO IV
AO TERMO DE EMISSÃO
Modelo de instrumento de constituição do Cash Collateral
***
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS
CREDITÓRIOS EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em
Garantia e Outras Avenças” (o “Contrato”):
I.

Na qualidade de cedente fiduciante:

[TUCANO HOLDINGS III S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta
perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1.376, ESC 121, Torre A –
Torre Nações Unidas, Sala Colaboração, Cidade Monções, CEP 04571-936, inscrita no
CNPJ/ME sob o n.º 35.714.529/0001-51, com registro de seus atos constitutivos na
JUCESP sob o NIRE 35300545699, neste ato representada nos termos de seu estatuto
social (“Cedente Fiduciante”)];
[Nota à Minuta: nos termos previstos no Termo de Emissão, a Cedente Fiduciante
poderá ser substituída pela AES Tucano Holding I e pela Unipar Carbocloro S.A.]
II.

na qualidade de credor fiduciário:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
instituição financeira com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o n°
36.113.876/0004-34,

neste

ato

representada

na

forma

de

seu

estatuto

social,

representando a comunhão dos titulares das Notas Comerciais, nos termos da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações” e
“Credor Fiduciário” respectivamente);
Sendo a Cedente Fiduciante e o Credor Fiduciário denominados em conjunto “Partes” e,
individualmente e indistintamente, “Parte”;

CONSIDERANDO QUE:
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(A) com o objetivo de financiar, no curto prazo, a implantação, construção,
comissionamento, operação e exploração pela Tucano F6 Geração de
Energias SPE S.A. (“Tucano F6”), Tucano F7 Geração de Energias SPE S.A.
(“Tucano F7”) e Tucano F8 Geração de Energias SPE S.A. (“Tucano F8”, e
em conjunto com Tucano F6 e Tucano F7, as “SPEs”) das centrais geradoras
eólicas denominadas (i) EOL Tucano VIII, no município de Tucano, Estado
da Bahia, com potência instalada de 49,60 MW, bem como dos respectivos
sistemas de transmissão associados, nos termos da Portaria nº 233, de 9 de
junho de 2020 emitida pelo Ministério de Minas e Energia (“MME”); (ii) EOL
Tucano VII, no município de Tucano, Estado da Bahia, com potência
instalada de 55,80 MW, bem como dos respectivos sistemas de transmissão
associados, nos termos da Portaria nº 234, de 9 de junho de 2020 emitida
pelo MME; e (iii) EOL Tucano VI, no município de Tucano, Estado da Bahia,
com potência instalada de 49,60 MW, bem como dos respectivos sistemas
de transmissão associados, nos termos da Portaria nº 235, de 9 de junho de
2020, emitida pelo MME (“Projeto”), a Cedente Fiduciante, na qualidade de
emitente, e o Credor Fiduciário, na qualidade de representante dos
subscritores e adquirentes das Notas Comerciais (conforme abaixo definido)
(“Titulares das Notas Comerciais”), celebraram em 4 de abril de 2022, o
“Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais
Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos,
da Tucano Holdings III S.A.” (“Termo de Emissão”), por meio do qual
foram estabelecidos os termos e condições da 1ª (primeira) emissão pública
de até 231.279 (duzentas e trinta e uma mil, duzentas e setenta e nove)
notas comercias escriturais, em série única, com esforços restritos de
distribuição, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na
data de sua emissão (“Notas Comerciais”), no montante total de até R$
231.279.000,00 (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e setenta e nove
mil reais) na respectiva data de emissão das Notas Comerciais (“Emissão
de Notas Comerciais” ou, simplesmente “Emissão”);
(B) a Cedente Fiduciante é detentora de diversos direitos, inclusive creditórios,
relacionados sobre a totalidade de valores depositados ou a serem
depositados e mantidos na conta bancária nº [--], agência [--] mantida junto
ao [--] (respectivamente “Banco Depositário” e “Conta Vinculada”);
(C) para assegurar fiel, pontual e integral cumprimento de todas as obrigações
principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Cedente
Fiduciante no âmbito da Emissão de Notas Comerciais, esta comprometeuse a ceder fiduciariamente, em favor do Credor Fiduciário, a totalidade dos
Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente (conforme definidos abaixo);
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(D) a Cedente Fiduciante é titular da conta bancária nº [--], mantida junto ao [-], agência [--] (“Conta Movimento);
(E) além da garantia criada por meio deste Contrato, a Cedente Fiduciante e as
SPEs constituíram, em favor do Credor Fiduciário, outras garantias, de forma
a assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento das Obrigações
Garantidas (conforme definido abaixo);
(F) conforme previsto no Termo de Emissão, poderá ocorrer a excussão, de
maneira total ou parcial, das garantias constituídas em favor do Credor
Fiduciário, até que seja integralmente satisfeita a parcela inadimplida das
Obrigações Garantidas, de forma que as Partes reconhecem que tais
garantias poderão ser livremente excutidas pelo Credor Fiduciário, em
qualquer ordem de preferência; e
(G) a constituição da garantia objeto deste Contrato foi aprovada em Assembleia
Geral Extraordinária da Cedente Fiduciante realizada em [--] de [--] de [-], em conformidade com o disposto em seu estatuto social;
RESOLVEM AS PARTES celebrar este Contrato, o qual será regido e interpretado de
acordo com os termos e condições a seguir.

CLÁUSULA I
DEFINIÇÕES
1.1.

Exceto se de outra forma disposto neste Contrato, os termos utilizados com inicial

em maiúsculo e não definidos de outra forma neste Contrato (incluindo, sem limitação, o
Preâmbulo) terão os significados a eles atribuídos no Termo de Emissão e as regras de
interpretação ali previstas aplicar-se-ão a este Contrato, tal como se aqui estivessem
transcritas. Todos os termos no singular definidos neste Contrato deverão ter o mesmo
significado quando empregados no plural e vice-versa. Todas as referências contidas neste
Contrato a quaisquer outros contratos ou documentos significam uma referência a tais
contratos e/ou documentos tais como aditados e modificados e que se encontrem em vigor.
CLÁUSULA II
OBJETO
2.1.

Para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento e/ou cumprimento de quaisquer

das obrigações principais, acessórias e/ou moratórias, presentes e/ou futuras assumidas
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ou que venham a ser assumidas pela Cedente Fiduciante nos termos do Termo de Emissão,
deste Contrato e dos demais contratos que formalizam as demais garantias constituídas
em favor do Credor Fiduciário, obrigações essas que incluem, sem limitação, principal da
dívida, juros, comissões, indenizações, pena convencional, multas, despesas, bem como o
ressarcimento de todo e qualquer custo, encargo, despesa ou importância que o Credor
Fiduciário

venha

a

comprovadamente

desembolsar

por

conta

da

constituição,

aperfeiçoamento, manutenção e/ou excussão da garantia ora constituída e das demais
garantias constituídas pela Cedente Fiduciante em favor do Credor Fiduciário no âmbito do
Termo de Emissão, o exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no
Termo de Emissão, tais como honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais razoáveis
e despesas processuais fixadas em sentença judicial condenatória (“Obrigações
Garantidas”), a Cedente Fiduciante, por este instrumento e na melhor forma de direito,
e nos termos dos artigos 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
conforme alterada (“Código Civil”), e do artigo 66-B, §§ 3º a 6º, da Lei nº 4.728, de 14
de julho de 1965, conforme alterada (“Lei 4.728”), com a nova redação dada pelo artigo
55 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada (“Lei 10.931”), cede
fiduciariamente, sob Condição Resolutiva, em favor do Credor Fiduciário, bem como de
seus respectivos sucessores e eventuais cessionários, conforme permitido nos termos do
Termo de Emissão, em caráter irrevogável e irretratável, até o integral cumprimento das
Obrigações Garantidas, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta
(“Cessão Fiduciária”) de todos e quaisquer direitos, presentes e/ou futuros, principais ou
acessórios,
identificados

decorrentes,
abaixo

relacionados

(todos

em

e/ou

emergentes

conjunto,

dos

“Direitos

direitos

descritos

Creditórios

e

Cedidos

Fiduciariamente”):
valores depositados, que venham a ser depositados e mantidos na Conta Vinculada,
assim como rendimentos, conforme definidos, identificados e administrados nos termos
deste Contrato;
a totalidade dos direitos creditórios da Cedente Fiduciante contra o Banco Depositário
com relação à titularidade da Conta Vinculada, bem como seus respectivos rendimentos;
a totalidade dos créditos de titularidade da Cedente Fiduciante contra o Banco
Depositário, vinculados à Conta Vinculada e decorrentes dos Investimentos Permitidos
(conforme abaixo definido), bem como seus respectivos rendimentos; e
todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações relacionados
aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, bem como toda e qualquer receita,
multa de mora, penalidade e/ou indenização devida à Cedente Fiduciante com relação
aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente.
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2.2.

Para os fins legais, as Partes resumem abaixo as principais condições financeiras do

Termo de Emissão:

I.

Número da Emissão: A Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de Notas

Comerciais da Cedente Fiduciante.

II.

Número de Séries: A Emissão de Notas Comerciais será realizada em série

única.

III.

Valor

Total

da

Emissão:

O

valor

total

da

Emissão

será

de

até

R$231.279.000,00 (duzentos e trinta e um milhões e duzentos e setenta e nove mil
reais), na Data de Emissão, observada a possibilidade de distribuição parcial
prevista no Termo de Emissão.

IV.

Quantidade de Notas Comerciais: até 231.279 (duzentos e trinta e uma mil

e duzentas e setenta e nove) Notas Comerciais, observada a possibilidade de
distribuição parcial prevista no Termo de Emissão.

V.

Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Notas

Comerciais é o dia 8 de abril de 2022 (“Data de Emissão”).

VI.

Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Notas Comerciais será

de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).

VII.

Prazo e Data de Vencimento: Observado o disposto no Termo de Emissão,

as Notas Comerciais terão prazo de vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias corridos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 8 de abril
de 2023 (“Data de Vencimento”).

VIII.

Atualização Monetária das Notas Comerciais: O Valor Nominal Unitário das

Notas Comerciais não será atualizado monetariamente.

IX.

Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais incidirão

juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por
cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over
extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa
DI”), acrescida de spread (sobretaxa) de 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(“Remuneração”).
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A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das
Notas Comerciais, desde a Data de Emissão (inclusive) até a data de pagamento
da Remuneração em questão, data de declaração de vencimento antecipado ou na
data de um eventual Resgate Antecipado (conforme definido no Termo de
Emissão) ou de Oferta de Resgate Antecipado (conforme definido no Termo de
Emissão), o que ocorrer primeiro (exclusive). A Remuneração deverá ser calculada
de acordo com a fórmula indicada no Termo de Emissão.

X.

Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de

eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais,
do Resgate Antecipado ou de Oferta de Resgate Antecipado, nos termos previstos
no Termo de Emissão, a Remuneração será paga em uma única data, na Data de
Vencimento.

XI.

Amortização do Valor Nominal Unitário: Sem prejuízo dos pagamentos

decorrentes de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Notas Comerciais, do Resgate Antecipado ou de Oferta de Resgate Antecipado, nos
termos previstos no Termo de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Notas
Comerciais será amortizado em uma única data, qual seja, na Data de Vencimento
(“Data de Amortização das Notas Comerciais”).

XII.

Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração das Notas Comerciais,

ocorrendo impontualidade no pagamento pela Cedente Fiduciante de qualquer
quantia devida aos titulares das Notas Comerciais, os débitos em atraso vencidos e
não pagos pela Cedente Fiduciante ficarão sujeitos a, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa convencional,
irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros
moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inadimplência
até a data do efetivo pagamento; ambos calculados sobre o montante devido e não
pago.

XIII.

Demais características: As demais características da Emissão de Notas

Comerciais encontram-se descritas no Termo de Emissão.
2.3.

A Cedente Fiduciante providenciará, às suas expensas, a manutenção de todos os

meios físicos e digitais necessários à titularidade, guarda, preservação e organização dos
documentos

comprobatórios

dos

Direitos

Creditórios

Cedidos

Fiduciariamente

(“Documentos Comprobatórios”).
2.4.

A Cedente Fiduciante deverá manter ou fazer com que sejam mantidos na sua sede,
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os Documentos Comprobatórios dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente e permitir
ao Credor Fiduciário e/ou profissionais especializados por ele contratados, às expensas da
Cedente Fiduciante, inspecionar todos os Documentos Comprobatórios dos Direitos
Creditórios Cedidos Fiduciariamente, e, a qualquer tempo, sem qualquer custo adicional,
consultar ou retirar cópias, durante o horário comercial, conforme solicitado pelo Credor
Fiduciário mediante aviso prévio entregue com 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência,
ressalvado que, na ocorrência de um Evento de Excussão, as providências previstas nesta
Cláusula poderão ser tomadas de imediato, independentemente de qualquer aviso prévio
2.5.

O Credor Fiduciário renuncia à sua faculdade de ter a posse direta sobre os

documentos que comprovam os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, nos termos
do artigo 66-B, § 3º, da Lei 4.728/1965, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. A
Cedente Fiduciante, por sua vez, se obriga a manter os documentos que comprovam os
Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente sob sua posse direta, a título de fiel
depositária, obrigando-se a, em caso de excussão do presente Contrato, entregá-los em
10 (dez) Dias Úteis, quando, para tanto, solicitado pelo Credor Fiduciário, declarando-se
ciente de sua responsabilidade civil pela conservação e entrega desses documentos.
2.6.

Na hipótese de qualquer dos Direitos Creditórios Cedidos vir a ser objeto de

penhora, arresto ou de qualquer medida judicial ou administrativa de efeito similar,
incluindo limitações judiciais e extrajudiciais, sem efeito suspensivo ou reversão dentro do
prazo legal aplicável ou, em até 10 (dez) Dias Úteis, dos dois, o menor, e as demais
garantias outorgadas não forem suficientes para o cumprimento das Obrigações
Garantidas, a Cedente Fiduciante ficará obrigada a substituí-los ou reforçá-los, de modo a
recompor o valor dos Direitos Creditórios Cedidos penhorados, objeto do arresto ou da
medida judicial ou administrativa (“Reforço de Garantia”). Observado o disposto no artigo
1.425, inciso I, do Código Civil, o Reforço de Garantia deverá ser implementado pela
Cedente Fiduciante mediante a alienação ou cessão fiduciária em garantia sobre outros
bens ou direitos da Cedente Fiduciante ou outra forma de garantia aceita pelo Credor
Fiduciário no prazo de 30 (trinta) dias contado da data do recebimento, pela Cedente
Fiduciante, de comunicação, por escrito, enviada pelo Credor Fiduciário neste sentido. No
período em que estiver em curso o Reforço de Garantia, as Partes acordam que tal penhora,
arresto ou medida judicial ou administrativa de efeito similar, incluindo limitações judiciais
e extrajudiciais, não serão considerados em curso um Evento de Excussão.
2.7.

Caso, após a celebração dos aditamento nos termos previstos acima, os Direitos

Creditórios Cedidos objeto de penhora, arresto ou de qualquer medida judicial ou
administrativa de efeito similar, sejam liberados de tais restrições, os novos Direitos
Creditórios Cedidos que tenham sido cedidos nos termos do aditamento serão
automaticamente liberados da presente Cessão Fiduciária e o Credor Fiduciário obriga-se
a assinar e enviar, em até 10 (dez) Dias Úteis da solicitação pela Cedente Fiduciante, termo
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de liberação de tais direitos nos termos do Anexo A ao presente Contrato.
CLÁUSULA III
MOVIMENTAÇÃO E BLOQUEIO DOS RECURSOS
3.1.

Durante a vigência deste Contrato, a Conta Vinculada não será passível de

movimentação

direta

pela

Cedente

Fiduciante,

sendo

movimentadas

única

e

exclusivamente pelo Banco Depositário, conforme disposto no presente Contrato e
observado o previsto na Cláusula 3.3 e 3.4 abaixo.
3.2.

O Banco Depositário deverá proceder com o investimento dos recursos disponíveis

na Conta Vinculada em quaisquer das classes de ativos previstas no Contrato de Banco
Depositário,

os

quais,

para

todos

os

fins

de

direito,

considerar-se-ão

cedidos

fiduciariamente em garantia ao Credor Fiduciário, sob e de acordo com os termos e
condições previstos neste Contrato (“Investimentos Permitidos”).
3.3.

Até a integral quitação das Obrigações Garantidas ou até o advento da Condição

Resolutiva (conforme abaixo definida), o Banco Depositário deverá manter depositado na
Conta Vinculada o montante equivalente ao Valor Total da Emissão (sem considerar
qualquer Remuneração) (“Saldo Mínimo”), sendo certo que na hipótese de ocorrência de
Resgate Antecipado Obrigatório Parcial das Notas Comerciais (conforme definido no Termo
de Emissão), o Credor Fiduciário deverá informar o Banco Depositário, em até 1 (um) Dia
Útil da data da realização do respectivo resgate, a quantidade de Notas Comerciais
resgatadas e canceladas, de maneira que o Banco Depositário proceda, em até 1 (um) Dia
Útil após o recebimento da notificação, com a liberação dos recursos depositados na Conta
Vinculada para a Conta Livre Movimentação equivalentes ao montante das Notas
Comerciais resgatadas, sendo certo que neste caso o conceito de “Saldo Mínimo” deverá
passar então a compreender o Valor Total da Emissão (sem considerar qualquer
Remuneração) descontado a quantidade de Notas Comerciais resgatadas e canceladas
após o respectivo Resgate Antecipado Obrigatório Parcial das Notas Comerciais.
3.4.

Caso ocorra um Evento de Excussão, o Credor Fiduciário poderá enviar notificação

ao Banco Depositário para resgatar ou liquidar as aplicações em Investimentos Permitidos,
e todos os recursos existentes na Conta Vinculada poderão, a exclusivo critério do Credor
Fiduciário, ser utilizados para o pagamento das Obrigações Garantidas, nos termos da
Cláusula VII abaixo.
3.5.

Todos os valores e investimentos realizados com os recursos depositados na Conta

Vinculada e/ou valores diretamente aplicados em Investimentos Permitidos, inclusive
rendimentos e ganhos decorrentes de tais investimentos, se houver, (i) não representarão
o pagamento de nenhuma das Obrigações Garantidas até que sejam efetivamente
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recebidos pelo Credor Fiduciário, e (ii) estarão sujeitos ao ônus constituído por meio do
presente Contrato.
3.6.

A Conta Vinculada não poderá ser encerrada até a quitação das Obrigações

Garantidas ou até a implementação da Condição Resolutiva (conforme abaixo definida), o
que ocorrer primeiro.
3.7.

A Cedente Fiduciante não poderá solicitar quaisquer saques, transferências ou

movimentações com relação à Conta Vinculada, exceto para a liberação para a Conta Livre
Movimento nos termos aqui previstos.
3.8.

A Cedente Fiduciante autoriza a troca de informações entre o Banco Depositário e

o Credor Fiduciário sobre qualquer movimentação envolvendo a Conta Vinculada,
renunciando ao direito de sigilo bancário em relação a tais informações, de acordo com o
inciso V, parágrafo 3º, artigo 1º, da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001,
conforme alterada.
3.9.

Todos os custos relativos à abertura e manutenção da Conta Vinculada, às

transferências de recursos, bem como os relacionados aos Investimentos Permitidos, serão
arcados pela Cedente Fiduciante.
CLÁUSULA IV
REGISTRO E NOTIFICAÇÕES
4.1.

A Cedente Fiduciante deverá, às suas exclusivas custas e expensas, apresentar este

Contrato para registro em Cartório de Registro de Títulos e Documentos de todas as Partes,
em até 10 (dez) Dias Úteis após a assinatura deste Contrato, e obter o referido registro
em até 20 (vinte) dias contados da assinatura, devendo a Cedente Fiduciante fornecer uma
via registrada ao Credor Fiduciário no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar do deferimento
e liberação dos referidos registros nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e
Documentos.
4.2.

Eventuais aditamentos ao presente Contrato deverão ser apresentados para

registro pela Cedente Fiduciante, às suas exclusivas custas e expensas, nos competentes
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das circunscrições das sedes de todas as
Partes nos mesmos prazos e condições previstas na Cláusula 4.1 acima.
4.3.

Caso a Cedente Fiduciante não realize os registros previstos nesta Cláusula, o

Credor Fiduciário fica desde logo autorizado a promovê-los, às expensas da Cedente
Fiduciante, e caso o reembolso não seja feito conforme os prazos estipulados Termo de
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Emissão, será caracterizado um inadimplemento de obrigação pecuniária nos termos do
Termo de Emissão.
CLÁUSULA V
DECLARAÇÕES E GARANTIAS
5.1.

A Cedente Fiduciante, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, e como

condição e causa essenciais para a celebração deste Contrato, declara e assegura ao
Credor Fiduciário em relação a si mesma, nesta data, que:
(a)

é sociedade devidamente constituída e validamente existente de acordo com

as leis do Brasil, com todos os poderes e autorizações societárias para conduzir seus
negócios conforme atualmente conduzidos, para a realização do Projeto e execução deste
Contrato, bem como para deter os bens e ativos ora detidos;
(b)

os seus representantes legais que celebram este Contrato estão devidamente

autorizados para tanto;
(c)

está devidamente autorizada a celebrar este Contrato e a cumprir com todas

as suas obrigações aqui assumidas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais,
regulatórios, contratuais e estatutários para tanto;
(d)

é legítima proprietária dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente ora

cedidos, os quais se encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus, encargos,
gravames de qualquer natureza e não é de seu conhecimento a existência sobre os mesmos
de qualquer litígio, ação ou processo judicial ou administrativo, excetuando-se a Cessão
Fiduciária decorrente deste Contrato;
(e)

as obrigações assumidas neste Contrato constituem obrigações legalmente

válidas e vinculantes da Cedente Fiduciante, exequíveis de acordo com os seus termos e
condições, com força de título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784 do Código
de Processo Civil;
(f)

a procuração outorgada nos termos deste Contrato foi devidamente assinada

pelos representantes legais da Cedente Fiduciante e confere, validamente, os poderes ali
indicados ao Credor Fiduciário. A Cedente Fiduciante não outorgou qualquer outra
procuração ou instrumento com teor similar a quaisquer terceiros com relação aos Direitos
Creditórios Cedidos Fiduciariamente;
(g)

nesta data, nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença,

ordem de, ou qualificação junto a qualquer autoridade governamental ou órgão regulatório
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é exigido para o cumprimento de suas obrigações nos termos do presente Contrato, exceto
pelas formalidades descritas na Cláusula IV;
(h)

a celebração deste Contrato e o cumprimento de seus respectivos termos e

condições não violam, nem são contrários, ao seu estatuto social, a qualquer lei, decreto,
regulamento,

ordem,

decisão

ou

deliberação

de

qualquer

autoridade

ou

ente

governamental ou qualquer disposição contratual que as obrigue;
(i)

não tem conhecimento de qualquer ação judicial, procedimento administrativo

ou qualquer contestação, independentemente de quem seja o autor, visando anular,
alterar, invalidar, questionar ou de qualquer forma afetar adversamente as obrigações
assumidas neste Contrato;
(j)

é responsável pela existência, validade, eficácia, exigibilidade, exatidão,

legitimidade, veracidade e correta formalização dos Direitos Creditórios Cedidos
Fiduciariamente, bem como da Cessão Fiduciária constituída sobre tais Direitos Creditórios
Cedidos Fiduciariamente, sendo responsável pela tomada tempestiva das medidas
necessárias para a defesa dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente e da presente
garantia, dentro dos prazos legais aplicáveis;
(k)

tem plena ciência dos termos e condições do Termo de Emissão, inclusive, sem

qualquer limitação, dos eventos de vencimento antecipado ali previstos;
(l)

não existe qualquer acordo ou contrato celebrado pela Cedente Fiduciante que

de qualquer forma vede ou limite a Cessão Fiduciária ora constituída;
(m)

para todos os fins de direito e observando-se a alocação de riscos descrita no

artigo 421-A, II, do Código Civil, de forma irrevogável e irretratável, declaram e
reconhecem que os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, nos termos do presente
Contrato, não constituem ativos essenciais à sua atividade empresarial para fins da Lei nº
11.101/05 (“Lei de Falências e Recuperação”), bem como renunciam a qualquer
prerrogativa, atual ou futura, de pleitear ou de qualquer outra forma discutir, em juízo ou
fora dele, o reconhecimento da essencialidade ou de qualquer outro argumento correlato
que venha a impedir/obstar a excussão da presente Cessão Fiduciária.
CLÁUSULA VI
OBRIGAÇÕES
6.1.

Sem prejuízo das demais obrigações previstas no Termo de Emissão e neste

Contrato, a Cedente Fiduciante obriga-se, adicionalmente, a:
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(a)

praticar todos os atos necessários para manter a presente garantia existente,

válida, eficaz, em perfeita ordem e em pleno vigor, sem qualquer restrição ou condição,
até o total adimplemento das Obrigações Garantidas;
(b)

não praticar qualquer ato que possa afetar negativamente o cumprimento, pela

Cedente Fiduciante, das suas obrigações, ou o exercício, pelo Credor Fiduciário, de seus
direitos previstos neste Contrato;
(c)

manter os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente em sua posse mansa e

pacífica, livres e desembaraçados de quaisquer ônus (assim definido como hipoteca,
penhor, alienação fiduciária, cessão fiduciária, usufruto, fideicomisso, promessa de venda,
opção de compra, direito de preferência, encargo, gravame ou ônus, judicial ou
extrajudicial, voluntário ou involuntário, ou outro ato que tenha o efeito prático similar a
qualquer das expressões acima), com exceção do aqui constituído, e de quaisquer ações
de arresto, sequestro ou penhora, e comunicar, em até 2 (dois) Dias Úteis do seu
conhecimento e/ou citação e/ou recebimento de qualquer notificação nesse sentido, ao
Credor Fiduciário a ocorrência de qualquer dos eventos mencionados neste item em relação
aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente;
(d)

a seu exclusivo custo, assinar e entregar ao Credor Fiduciário os contratos ou

documentos necessários que, de forma razoável, sejam solicitados de modo expresso e
específico pelo Credor Fiduciário por escrito, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis
contados do recebimento da solicitação nesse sentido, para garantir (i) o cumprimento das
obrigações assumidas neste Contrato, ou (ii) a legalidade, validade e exequibilidade deste
Contrato;
(e)

defender os direitos reais de garantia constituídos nos termos deste Contrato e

eventuais aditamentos contra quaisquer ações e reivindicações de quaisquer terceiros;
(f)

efetuar o pagamento das despesas necessárias para proteger os direitos e

interesses do Credor Fiduciário nos termos do Termo de Emissão e deste Contrato ou para
realizar seus créditos, inclusive honorários advocatícios e outras despesas e custos
incorridos em virtude da cobrança de qualquer quantia devida ao Credor Fiduciário, desde
que devidamente comprovadas, e sem prejuízo do disposto nos artigos 83 e seguintes da
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”)
caso o Credor Fiduciário recorra a medidas judiciais em face da Cedente Fiduciante;
(g)

refletir adequadamente a Cessão Fiduciária objeto deste Contrato nas notas

explicativas de suas demonstrações financeiras, nos termos previstos pela legislação
aplicável;
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(h)

sempre que solicitado pelo Credor Fiduciário, celebrar aditamentos a este

Contrato para a correta formalização e/ou manutenção da garantia ora constituída de
acordo com a legislação brasileira aplicável, para refletir modificações aos demais
documentos relacionados ao Termo de Emissão;
(i)

praticar todos os atos necessários à efetiva formalização da Cessão Fiduciária

dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente no prazo e na forma estabelecidos na
Cláusula IV acima;
(j)

não praticar nenhum ato, nem tomar nenhuma decisão que possa de qualquer

forma prejudicar essa Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente;
(k)

manter e preservar todos os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente

constituídos nos termos deste Contrato e eventuais aditamentos, de acordo com seus
respectivos termos;
(l)

não alterar, encerrar, vincular ou onerar a Conta Vinculada;

(m)

manter aberta a Conta Vinculada, durante a vigência deste Contrato,

responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer tributos e contribuições exigidas ou
que vierem a ser exigidos em decorrência do cumprimento deste Contrato e/ou da
movimentação de recursos depositados na Conta Vinculada, durante o prazo de vigência
deste Contrato;
(n)

a qualquer tempo e às suas próprias expensas, prontamente tomar todas as

medidas que venham a ser necessárias ou exigidas, ou que o Credor Fiduciário possa vir a
solicitar para o fim de constituir, conservar a validade, formalizar, aperfeiçoar e preservar
a Cessão Fiduciária para permitir a garantia absoluta e o exercício, pelo Credor Fiduciário,
dos respectivos direitos e garantias instituídos por este Contrato, ou cuja instituição seja
objetivada pelo presente Contrato, incluindo a celebração de qualquer documento ou
contrato adicional (inclusive quaisquer aditivos ao presente Contrato, quer no todo ou em
parte);
(o)

pagar em dia todos os tributos, taxas, contribuições e demais despesas e ônus

que incidam ou que venham a incidir sobre os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente
ou, em caso de contestação judicial e/ou administrativa, somente deixar de recolher o
tributo em caso de obtenção de causa de suspensão da exigibilidade do débito, nos termos
do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, conforme alterada (“Código
Tributário Nacional”);
(p)

não (i) vender, ceder, transferir, permutar ou, a qualquer título alienar, ou
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outorgar qualquer opção de compra ou venda, sobre qualquer Direito Creditório Cedido
Fiduciariamente; ou (ii) restringir os direitos criados por este Contrato;
(q)

não concordar, autorizar ou de qualquer forma realizar qualquer compensação,

redução ou retenção, referente a quaisquer Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente,
salvo aquelas exigidas por lei;
(r)

reembolsar o Credor Fiduciário, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data

de recebimento de comunicação escrita nesse sentido, todos os custos e despesas
razoáveis devidamente comprovados eventualmente incorridos pelo Credor Fiduciário em
decorrência deste Contrato;
(s)

fornecer em até 5 (cinco) Dias Úteis ao Credor Fiduciário quaisquer informações

ou documentos relativos aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente que o Credor
Fiduciário possa solicitar, sendo certo, entretanto, que, na ocorrência de um Evento de
Excussão, as informações e documentos previstos nesta Cláusula deverão ser fornecidos
de imediato, independentemente de qualquer aviso prévio;
(t)

em caso de renúncia e/ou substituição do Banco Depositário, contratar dentro

do prazo de 30 (trinta) Dias Úteis, nova instituição financeira de primeira linha para atuar
como depositário dos recursos depositados na Conta Vinculada, em termos e condições
condizentes com o presente Contrato;
(u)

não aditar o Contrato de Banco Depositário sem a prévia e expressa anuência,

por escrito, do Credor Fiduciário, exceto se as alterações previstas no respectivo
aditamento não conflitarem com o disposto neste Contrato;
(v)

renunciar, de forma irrevogável e irretratável, a qualquer prerrogativa, atual ou

futura, de pleitear ou de qualquer outra forma discutir, em juízo ou fora dele, o
reconhecimento da essencialidade ou de qualquer outro argumento correlato que venha a
impedir/obstar a excussão de quaisquer Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e
(w)

tratar qualquer sucessor, endossatário, cessionário ou adquirente do Termo de

Emissão como se fosse signatário original deste Contrato e do Termo de Emissão,
garantindo-lhe o pleno e irrestrito exercício de todos os direitos e prerrogativas atribuídos
ao Credor Fiduciário nos termos do presente Contrato e do Termo de Emissão, desde que
tal sucessão, endosso, cessão ou aquisição ocorram na forma prevista no Termo de
Emissão.
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CLÁUSULA VII
EXCUSSÃO DA CESSÃO FIDUCIÁRIA
7.1.

O

Credor

Fiduciário

fica

autorizado,

de

forma

irrevogável

e

irretratável,

independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial a qualquer das
Partes,

a

dispor

judicial

ou

extrajudicialmente

dos

Direitos

Creditórios

Cedidos

Fiduciariamente e a aplicar os respectivos recursos no pagamento das Obrigações
Garantidas, caso ocorra a declaração de vencimento antecipado das Notas Comerciais nos
termos do Termo de Emissão (“Evento de Excussão”).
7.2.

Sem prejuízo das disposições acima, na hipótese de ocorrência de um Evento de

Excussão consolidar-se-á em favor do Credor Fiduciário a propriedade plena dos Direitos
Creditórios Cedidos Fiduciariamente, podendo o Credor Fiduciário, sem prejuízo dos demais
direitos e poderes que lhe são assegurados pela legislação vigente, inclusive “ad judicia” e
“ad negotia”, especialmente aqueles previstos pelo Artigo 66-B, Parágrafos 3º e 4º da Lei
4.728 e o artigo 1.364 do Código Civil, excutir parcial e/ou totalmente a garantia
representada por este Contrato, podendo, para garantir o cumprimento das Obrigações
Garantidas, dispor, cobrar, receber, realizar, vender ou ceder, resgatar, inclusive de forma
particular, total ou parcialmente, conforme preços, valores, termos e/ou condições que
considerar apropriados, dar quitação e assinar documentos ou termos necessários à prática
dos atos aqui referidos, independentemente de qualquer comunicação, notificação e/ou
interpelação, judicial ou extrajudicial, à Cedente Fiduciante, e aplicando o produto daí
decorrente no pagamento das Obrigações Garantidas, observado o disposto no § 3º do
artigo 66-B da Lei n 4.728.
7.2.1. A eventual execução parcial da garantia não afetará os termos, condições deste
Contrato em benefício do Credor Fiduciário, sendo certo que as disposições deste Contrato
permanecerão válidas e em pleno vigor até a ocorrência de uma das hipóteses previstas
na Cláusula 8.3.
7.2.2. Na hipótese de o produto da excussão da Cessão Fiduciária não ser suficiente para
a plena quitação das Obrigações Garantidas e de quaisquer despesas de cobrança, a
Tucano Holdings III S.A. continuará obrigada em relação aos valores remanescentes, sem
prejuízo do direito do Credor Fiduciário de excutir qualquer outra garantia.
7.2.3. Se o valor efetivamente recebido pelo Credor Fiduciário em decorrência dos Direitos
Creditórios Cedidos Fiduciariamente excutidos ultrapassar o saldo devedor em aberto das
Obrigações Garantidas, o valor excedente será transferido, em até 2 (dois) Dias Úteis, à
Conta Movimento da Cedente Fiduciante de acordo com o disposto no artigo 1.364 do
Código Civil.
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7.2.4. Na máxima extensão permitida pela lei aplicável e consistente com a natureza das
Obrigações Garantidas e disposições do presente Contrato ou do Termo de Emissão, a
Cedente Fiduciante neste ato renuncia, em favor do Credor Fiduciário, a qualquer privilégio
legal ou contratual que possa afetar a livre e integral exequibilidade da garantia constituída
pelo presente ou o exercício pelo Credor Fiduciário de quaisquer direitos que lhe seja
assegurados nos termos deste Contrato, do Termo de Emissão e da lei aplicável.
7.2.5. A excussão dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, na forma aqui
prevista, será procedida de forma independente e em adição a qualquer outra execução
de garantia, real ou pessoal, concedida ao Credor Fiduciário no âmbito do Termo de
Emissão.
7.3.

Fica expressamente estabelecido que o Credor Fiduciário deterá a propriedade

resolúvel dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente. Na qualidade de proprietário
fiduciário dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, o Credor Fiduciário poderá
praticar todos os atos necessários para salvaguardar tais direitos, conforme aqui previsto
e nos termos da lei aplicável.
7.4.

Sem prejuízo do disposto nesta Cláusula VII, a Cedente Fiduciante outorga, nesta

data, o instrumento particular de procuração em favor do Credor Fiduciário, nos termos do
Anexo B ao presente Contrato. Tal procuração é outorgada como condição deste Contrato,
a fim de assegurar o cumprimento das obrigações no mesmo estabelecidas, nos termos do
artigo 684 do Código Civil. Tal procuração deverá ser válida e eficaz (i) pelo prazo de 1
(um) ano contado da data de sua outorga; ou (ii) até que as Obrigações Garantidas
definidas no Contrato tenham sido integralmente cumpridas ou liberadas pelo Outorgado;
ou (iii) até o implemento da Condição Resolutiva, o que ocorrer primeiro, e será renovada
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao seu vencimento. A Cedente Fiduciante se
compromete a, após solicitação nesse sentido pelo Credor Fiduciário, entregar um
instrumento de procuração equivalente a ao sucessor do Credor Fiduciário (desde que a
cessão seja permitida no âmbito do Termo de Emissão) e, conforme venha a ser exigido,
sempre que necessário para assegurar que o Credor Fiduciário (ou qualquer sucessor)
disponha dos poderes exigidos para praticar os atos e exercer os direitos aqui previstos.
CLÁUSULA VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1.

No exercício de seus direitos contra a Cedente Fiduciante, conforme previsto em lei

ou neste Contrato, o Credor Fiduciário, diretamente ou por seus representantes,
sucessores ou cessionários, poderá exercer os direitos a que possa fazer jus contra
quaisquer terceiros ou quanto a esta garantia, e nenhuma omissão ou atraso do Credor
Fiduciário, de quaisquer de seus respectivos agentes, sucessores ou cessionários, em

Anexo IV - 16
D4Sign 22c6ee78-04d1-4484-ba0a-3c57caf4319e - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

exercer tais direitos ou em cobrar quaisquer pagamentos de tal terceiro ou executar
quaisquer garantias, ou qualquer liberação de tal terceiro desonerará a Cedente Fiduciante
de qualquer obrigação sob o presente Contrato, nem prejudicará, diminuirá ou de outra
forma prejudicará ou afetará os direitos, sejam eles expressos, implícitos ou atribuídos por
força da legislação aplicável ao Credor Fiduciário.
8.2

A Cedente Fiduciante deverá permanecer obrigada sob o presente instrumento e os

Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente deverão permanecer sujeitos aos direitos de
garantia concedidos por meio deste, a todo tempo, até a extinção deste Contrato, nos
termos da Cláusula 8.3, sem limites e sem qualquer reserva de direitos contra a Cedente
Fiduciante, e sem aviso para ou consentimento adicional pela Cedente Fiduciante, não
obstante:
(i) qualquer renovação, prorrogação, aditamento, modificação, antecipação, contrato
entre as Partes, renúncia ou cessão do Termo de Emissão, desde que realizados nos
termos permitidos no Termo de Emissão;
(ii) qualquer mudança no prazo, forma, local, valor ou moeda de pagamento das
Obrigações Garantidas nos termos do Termo de Emissão desde que realizados nos
termos permitidos no Termo de Emissão;
(iii) qualquer providência (ou falta de qualquer providência) tomada pelo Credor
Fiduciário, nos termos ou em respeito ao Termo de Emissão, no exercício de qualquer
medida remediadora, poder ou privilégio ali previstos ou na lei, por equidade ou em
qualquer outro lugar, ou renúncia de qualquer medida remediadora, poder, privilégio ou
prorrogação do tempo para o cumprimento de qualquer obrigação prevista no Termo de
Emissão; e
(iv) a venda, troca, renúncia, cessão ou liberação de qualquer garantia, direito de
compensação ou outra garantia a qualquer tempo mantida pelo Credor Fiduciário para
o pagamento das Obrigações Garantidas nos limites da legislação aplicável.
8.3.

As garantias outorgadas no âmbito deste Contrato serão liberadas pelo Credor

Fiduciário, observados os procedimentos desta Cláusula e seus subitens, nas seguintes
hipóteses, o que ocorrer primeiro:
(i) mediante o cumprimento e quitação integral das Obrigações Garantidas, conforme
atestado pelo Credor Fiduciário; ou
(ii) uma vez implementada a Condição Suspensiva prevista no Termo de Emissão,
hipótese na qual o presente Contrato será extinto, para todos os efeitos, e deixará de

Anexo IV - 17
D4Sign 22c6ee78-04d1-4484-ba0a-3c57caf4319e - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

produzir qualquer efeito e será considerado automaticamente ineficaz e inexequível
(“Condição Resolutiva”).
8.3.1. O Credor Fiduciário se obriga a enviar, em até 5 (cinco) Dias Úteis da ocorrência de
qualquer das hipóteses da cláusula 8.3 acima, termo de liberação da presente garantia nos
termos do Anexo A, autorizando a Cedente Fiduciante a averbar a liberação da presente
garantia perante os Cartórios de Registro de Títulos e Documentos competentes.
8.4.

Todas as notificações e outros comunicados aqui estabelecidos deverão ser enviados

às Partes por escrito e endereçados, entregues ou transmitidos ao endereço de correio
eletrônico estabelecido abaixo ou a outro endereço que venha a ser designado por qualquer
Parte por notificação à outra Parte. Qualquer notificação a ser enviada para o Banco
Depositário deverá ser enviada com cópia para as demais Partes. Qualquer notificação, se
enviada pelo correio e corretamente endereçada com porte pré-pago ou se corretamente
endereçada e enviada por serviço de entrega expressa pré-pago, será considerada entregue
quando recebida; qualquer notificação, se transmitida por correio eletrônico, será considerada
entregue quando sua confirmação de transmissão for recebida pelo transmissor:
I.

Se para a Cedente Fiduciante:

TUCANO HOLDINGS III S.A.
Av. Nações Unidas 12.495 – 12º andar – Brooklin Paulista – São Paulo – SP – CEP 04578000
At.: Estruturação Financeira
Telefone: 55 11 4197-4889
Correio Eletrônico: estruturacao.financeira@aes.com / tesouraria@unipar.com
II. Se para o Credor Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102
A/C: Antonio Amaro l Maria Carolina Abrantes
Tel: (21) 3514-0000
E-mail: af.controles@oliveiratrust.com.br
8.5.

As notificações enviadas por uma Parte a outra, nos termos deste Contrato, serão

enviadas por escrito, devendo ser remetidas por carta protocolada ou registrada nos
endereços constantes da Cláusula 8.4. Caso haja recusa em receber as notificações, estas
poderão ser feitas por meio de notificação judicial ou extrajudicial. Caso qualquer das
Partes mude de endereço, deverá prontamente notificar a outra Parte, em tempo hábil
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para que eventual notificação seja entregue no endereço correto, responsabilizando-se por
qualquer dano que decorra dessa mudança de endereço eventualmente não informada.
8.6.

Nenhum termo ou condição contido no presente Contrato poderá ser objeto de

renúncia, aditamento ou modificação, a menos que sejam formalizados por escrito e
assinados pela Cedente Fiduciante e pelo Credor Fiduciário. A omissão ou o atraso no
exercício de qualquer direito, poder ou privilégio aqui previsto, não poderá ser interpretado
como renúncia ou novação de qualquer direito, poder ou privilégio decorrente do presente
Contrato ou de qualquer outro instrumento. O exercício parcial de qualquer direito não
impedirá o seu exercício futuro ou de qualquer outro direito. A renúncia expressa por
escrito a um determinado direito não deverá ser considerada como renúncia a qualquer
outro direito.
8.7.

Se qualquer cláusula deste Contrato for considerada inválida ou não exequível por

uma autoridade de qualquer jurisdição competente, a referida cláusula deverá ser
eliminada do Contrato, sem, contudo, afetar a validade ou a exequibilidade das demais
cláusulas. Em substituição a qualquer cláusula assim eliminada, as Partes deverão negociar
uma disposição similar, que reflita a intenção original das Partes, na medida do permitido
pela respectiva decisão proferida pela referida autoridade.
8.8.

A Cessão Fiduciária aqui avençada será adicional a, e sem prejuízo de qualquer

outra garantia ou direito real de garantia outorgado pela Cedente Fiduciante como garantia
das Obrigações Garantidas nos termos do Termo de Emissão e poderá ser executada de
forma isolada, alternativa ou conjuntamente com qualquer outra garantia ou direito real
de garantia, conforme o caso, a exclusivo critério do Credor Fiduciário.
8.9.

Este Contrato não constitui novação nem tampouco modifica quaisquer obrigações

da Cedente Fiduciante para com o Credor Fiduciário nos termos de quaisquer contratos
entre eles celebrados, inclusive, entre outros, o Termo de Emissão.
8.10. O exercício pelo Credor Fiduciário de qualquer um de seus direitos ou recursos
previstos neste Contrato não exonerará a Cedente Fiduciante de quaisquer de seus deveres
ou obrigações nos termos do Termo de Emissão ou ainda documentos e instrumentos a
eles relativos.
8.11. Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e começa a vigorar
na data de sua assinatura e deverá (i) permanecer em pleno vigor e efeito até a ocorrência
de uma das hipóteses previstas na Cláusula 8.3; (ii) vincular as Partes, seus sucessores e
cessionários autorizados; bem como (iii) beneficiar as Partes e seus sucessores e
cessionários autorizados. Sem limitar a generalidade do disposto no item (iii), e na medida
do permitido pelo Termo de Emissão, o Credor Fiduciário poderá ceder ou de outra forma
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transferir seus direitos e obrigações, com relação a este Contrato e aos Direitos Creditórios
Cedidos Fiduciariamente, no todo ou em parte, desde que haja cessão do Termo de
Emissão.
8.12. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil e constitui título executivo extrajudicial, de acordo com os termos do
artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. A Cedente Fiduciante, neste ato,
reconhece e concorda que toda e qualquer obrigação assumida ou que lhes possa ser
imputada nos termos do presente Contrato ou a ele relacionada, estará sujeita à execução
específica de acordo com, entre outros, o artigo 498 e respectivo parágrafo único do Código
de Processo Civil.
8.13. As Partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, para
resolver quaisquer disputas ou controvérsias oriundas deste Contrato, com exclusão de
quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.
8.14. Para fins dos artigos 47 e 48 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e de demais
legislações aplicáveis, a Cedente Fiduciante apresentou e entregou a Certidão Negativa de
Débito relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, conforme Anexo C do
presente Contrato.
8.15. As Partes reconhecem que as declarações de vontade das partes contratantes
mediante assinatura digital presumem-se verdadeiras em relação aos signatários quando
é utilizado o processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP-Brasil, conforme admitido pelo artigo 10 e seu parágrafo primeiro da
Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001, em vigor no Brasil, sendo a
contratação em meio digital e informático válida e plenamente eficaz, constituindo título
executivo extrajudicial para todos os fins de direito.
8.16. Este Contrato produz efeitos para todas as Partes a partir da data nele indicada,
ainda que uma ou mais Partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. Ademais,
ainda que alguma das partes venha a assinar eletronicamente este instrumento em local
diverso, o local de celebração deste instrumento é, para todos os fins, a Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, conforme abaixo indicado.
Estando

assim

as

Partes

certas

e

ajustadas,

firmam

o

presente

instrumento

eletronicamente, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.
[Local e data]
[Assinaturas]
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ANEXO A [AO ANEXO IV]
TERMO DE LIBERAÇÃO
Pelo presente Termo de Liberação de Garantia, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com domicílio na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, CEP
04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 36.113.876/0004-34, neste ato representada na
forma do seu Estatuto Social, por seus representantes legalmente habilitados abaixo
assinados (“Credor Fiduciário”), na qualidade de beneficiário da garantia constituída por
[--] (a “Cedente Fiduciante”), por meio do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em [--] de [--] de 20[--],
entre a Cedente Fiduciante e o Credor Fiduciário, dentre outras partes (conforme aditado
de tempos em tempos, “Contrato de Cessão Fiduciária”) registrado no [--] sob o nº [-]:
Desconstitui e libera a garantia constituída no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária.
Autoriza a Cedente Fiduciante a averbar a liberação da garantia perante os registros
competentes, da Cessão Fiduciária constituída por meio do Contrato de Cessão Fiduciária.
Para todos os fins de direito, os oficiais dos respectivos cartórios e a Cedente Fiduciante
fica autorizada a tomar todas as medidas e providências necessárias para a liberação da
garantia aqui prevista.
[Local e data]
[Assinaturas]
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ANEXO B [AO ANEXO IV]

MODELO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento de procuração, TUCANO HOLDINGS III S.A., sociedade por
ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos
Berrini, n.º 1.376, ESC 121, Torre A – Torre Nações Unidas, Sala Colaboração, Cidade
Monções, CEP 04571-936, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 35.714.529/0001-51, com
registro de seus atos constitutivos na JUCESP sob o NIRE 35300545699, neste ato
representada

nos

termos

de

seu

estatuto

social

(“Outorgante”

ou

“Cedente

Fiduciante”), nomeia e constitui, em caráter irrevogável e irretratável, a OLIVEIRA
TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição
financeira com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim
Floriano, nº 1.052, 13º andar, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o n°
36.113.876/0004-34, (“Outorgado” ou “Credor Fiduciário”), como seu fiel e bastante
procurador, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil, outorgando-lhes
poderes ad judicia, ad negotia e especiais, sem prejuízo dos demais direitos previstos em
lei, especialmente aqueles previstos no Código Civil, nos termos do Instrumento Particular
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em
[--] de [--] de 20[--], entre a Outorgante e o Outorgado (conforme aditado de tempos em
tempos, o “Contrato”), para, até que haja a implementação da Condição Resolutiva ou
pagamento total das Obrigações Garantidas, o que ocorrer primeiro, e respeitado o
disposto no Contrato:
Independentemente da ocorrência de um Evento de Excussão:
(i)

exercer todos os atos necessários à conservação e defesa dos direitos e obrigações

da Cedente Fiduciante previstos no Contrato, nos termos e em decorrência dos Direitos
Creditórios Cedidos Fiduciariamente, e
(ii)

firmar qualquer documento e praticar qualquer ato em nome da Cedente Fiduciante

relativo à garantia constituída pelo presente Contrato, na medida em que seja o referido
ato ou documento necessário exclusivamente para constituir, conservar, formalizar ou
validar a referida garantia.
Após a ocorrência de um Evento de Excussão e enquanto perdurar o referido evento:
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(i)

celebrar qualquer contrato ou documento necessário para a substituição do Banco

Depositário, nos termos do Contrato;
(ii)

exercer, a qualquer momento, todos os atos necessários à conservação, defesa e/ou

excussão da garantia;
(iii)

realizar as notificações ao Banco Depositário nos termos do Contrato para, entre

outros assuntos, resgatar os recursos dos Investimentos Permitidos até o montante
necessário para o pagamento das Obrigações Garantidas e eventuais despesas nos termos
do Contrato;
(iv)

exercer, em nome da Outorgante, todos e quaisquer direitos de cobrar, constituir

em mora e receber pagamentos de qualquer natureza, inclusive receber e utilizar os
recursos relativos aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, aplicando-os na
quitação das Obrigações Garantidas, podendo para tanto assinar documentos, emitir
recibos e dar quitação, reconhecendo expressamente a Outorgante a autenticidade e
legalidade de tais atos, dando tudo como bom, firme e valioso para todos os efeitos,
independentemente de autorização, aviso prévio ou notificação de qualquer natureza e
sem prejuízo das demais cominações previstas no Termo de Emissão;
(v)

requerer todas e quaisquer aprovações, registros ou consentimentos prévios, que

possam vir a ser necessários à plena formalização do Contrato ou à efetiva cessão dos
Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, inclusive, ainda que de forma não exaustiva,
aprovações ou consentimentos prévios de instituições financeiras, companhias de seguro,
Banco Central do Brasil, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério de Minas e
Energia (“MME”), Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) e de quaisquer outras
agências ou autoridades federais, estaduais ou municipais, em todas as suas respectivas
divisões e departamentos, ou ainda quaisquer outros terceiros;
(vi)

firmar documentos e praticar atos em nome da Outorgante relativo à garantia

constituída pelo Contrato, na medida em que seja o referido ato ou documento necessário
para constituir, conservar, formalizar ou validar a referida garantia, inclusive, aplicar o
valor depositado na Conta Vinculada em certificados de depósito bancário de emissão do
Banco Depositário ou aditar o Contrato;
(vii)

conservar e recuperar a posse dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente,

bem como dos instrumentos que o representam, contra qualquer detentor, inclusive da
própria Outorgante;
(viii)

ceder e transferir os direitos e obrigações da Outorgante, no todo ou em parte, a

terceiros, aplicando quaisquer eventuais recursos recebidos em decorrência dessa cessão
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no pagamento das obrigações e das despesas e dos tributos incorridos e devolvendo à
Outorgante o que eventualmente sobejar;
(ix)

firmar os respectivos instrumentos de cessão e transferência, faturas, termos de

transferência e quaisquer outros documentos, bem como tomar quaisquer outras
providências que possam vir a ser necessárias para o fim de formalizar a transferência dos
Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente e/ou respectivos direitos, obrigações,
titularidade, ações e recursos decorrentes de tal titularidade e/ou posição contratual, no
todo ou em parte, a quaisquer terceiros, dando e recebendo as competentes quitações; e
(x)

representar a Outorgante na República Federativa do Brasil, em juízo ou fora dele,

perante terceiros e todas e quaisquer agências ou autoridades federais, estaduais ou
municipais, em todas as suas respectivas divisões e departamentos, incluindo, entre
outras, juntas comerciais, conforme aplicável, Cartórios de Registro de Títulos e
Documentos, MME, ANEEL, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Banco Central do
Brasil, em relação aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente e ao Contrato e exercer
todos os demais direitos conferidos à Outorgante sobre os mesmos, podendo inclusive
transigir, assim como dispor, pelo preço apropriado, transferindo-os por cessão, endosso,
quando se tratar de título de crédito, ou como lhe convenha, com poderes amplos e
irrevogáveis para assinar quaisquer termos necessários para a efetivação dessa
transferência, receber e dar quitação.
Os termos em maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos neste
instrumento terão os mesmos significados a eles atribuídos no Contrato ou no “Termo de
Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Tucano Holdings III S.A.” celebrado em 4
de abril de 2022 entre a Outorgante e o Outorgado (conforme aditado de tempos em
tempos, o “Termo de Emissão”).
Os poderes aqui outorgados são adicionais aos poderes outorgados pela Outorgante ao
Outorgado nos termos do Contrato e não cancelam ou revogam qualquer um de tais
poderes, e o Outorgado poderá substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva,
os poderes ora conferidos, desde que para advogados, assessores internos e despachantes
contratados pelo Outorgado para este fim.
Esta procuração é irrevogável, irretratável, válida e efetiva, sendo sua outorga condição
do negócio, conforme previsto nos artigos 684 e seguintes do Código Civil, e será válida
(i) pelo período de 1 (um) ano contado da data abaixo; (ii) ou até que as Obrigações
Garantidas definidas no Contrato tenham sido integralmente cumpridas ou liberadas pelo
Outorgado ou (iii) na ocorrência da Condição Resolutiva prevista no Contrato, o que ocorrer
primeiro.
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A presente procuração será regida e interpretada em conformidade com as leis da
República Federativa do Brasil.
[Local e data]
[Assinaturas]
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ANEXO C [AO ANEXO IV]
[Certidão Negativa de Débito relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União]
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ANEXO V
AO TERMO DE EMISSÃO
Modelo de instrumento de constituição da Alienação Fiduciária de Ações
da Emitente
***
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AÇÕES EM
GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia
e Outras Avenças” (o “Contrato”):
I.

na qualidade de alienantes fiduciantes:

UNIPAR CARBOCLORO S.A., sociedade por ações com registro de companhia
aberta perante a CVM sob o n.º 11.592, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, n.º 1.327, 22º andar – Sala
Djanira, CEP 04543-011, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas do
Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o n.º 33.958.695/0001-78, com registro de
seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob
o NIRE 35300454758, neste ato representada nos termos de seu estatuto social
(“Unipar”);
AES TUCANO HOLDING I S.A. com sede no Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista,
Sala

Confiabilidade,

CEP:

04578-000,

inscrita

no

CNPJ/ME

sob

o

nº

33.113.381/0001-74, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
(“AES Tucano” e em conjunto com Unipar, as “Alienantes Fiduciantes”);
II.

na qualidade de credor fiduciário:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., instituição financeira com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, CEP 04534-004, inscrita no
CNPJ/ME sob o n° 36.113.876/0004-34, neste ato representada na forma de seu
estatuto social, representando a comunhão dos titulares das Notas Comerciais, nos
termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações” e “Credor Fiduciário” respectivamente); e
III.

na qualidade de interveniente anuente:
Anexo V - 1

D4Sign 22c6ee78-04d1-4484-ba0a-3c57caf4319e - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

TUCANO HOLDINGS III S.A., sociedade por ações sem registro de companhia
aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1.376,
ESC 121, Torre A – Torre Nações Unidas, Sala Colaboração, Cidade Monções, CEP
04571-936, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 35.714.529/0001-51, com registro de
seus atos constitutivos na JUCESP sob o NIRE 35300545699, neste ato
representada nos termos de seu estatuto social (“Tucano Holdings III”).
sendo as Alienantes Fiduciantes, o Credor Fiduciário e a Tucano Holdings III
denominados em conjunto “Partes” e, individualmente e indistintamente, “Parte”;
CONSIDERANDO QUE:
(A)

com o objetivo de financiar, no curto prazo, a implantação, construção,
comissionamento, operação e exploração pela Tucano F6 Geração de
Energias SPE S.A. (“Tucano F6”), Tucano F7 Geração de Energias SPE S.A.
(“Tucano F7”) e Tucano F8 Geração de Energias SPE S.A. (“Tucano F8”,
e em conjunto com Tucano F6 e Tucano F7, as “SPEs”) das centrais
geradoras eólicas denominadas (i) EOL Tucano VIII, no município de
Tucano, Estado da Bahia, com potência instalada de 49,60 MW, bem como
dos respectivos sistemas de transmissão associados, nos termos da Portaria
nº 233, de 9 de junho de 2020 emitida pelo Ministério de Minas e Energia
(“MME”); (ii) EOL Tucano VII, no município de Tucano, Estado da Bahia,
com potência instalada de 55,80 MW, bem como dos respectivos sistemas
de transmissão associados, nos termos da Portaria nº 234, de 9 de junho
de 2020 emitida pelo MME; e (iii) EOL Tucano VI, no município de Tucano,
Estado da Bahia, com potência instalada de 49,60 MW, bem como dos
respectivos sistemas de transmissão associados, nos termos da Portaria nº
235, de 9 de junho de 2020, emitida pelo MME (“Projeto”), a Tucano
Holdings III, na qualidade de emissora, e o Credor Fiduciário, na qualidade
de representante dos subscritores e adquirentes das Notas Comerciais
(conforme

abaixo

definido)

(“Titulares

das

Notas

Comerciais”),

celebraram em 4 de abril de 2022, o “Termo de Emissão da 1ª (Primeira)
Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição
Pública com Esforços Restritos, da Tucano Holdings III S.A.” (“Termo de
Emissão”), por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições
da 1ª (primeira) emissão pública de até 231.279 (duzentas e trinta e uma
mil, duzentas e setenta e nove) notas comercias escriturais, em série única,
com esforços restritos de distribuição, com valor nominal unitário de R$
1.000,00 (um mil reais) na data de sua emissão (“Notas Comerciais”), no
montante total de até R$ 231.279.000,00 (duzentos e trinta e um milhões,
duzentos e setenta e nove mil reais) na respectiva data de emissão das
Notas Comerciais (“Emissão de Notas Comerciais” ou, simplesmente
Anexo V - 2
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“Emissão”);
(B)

nesta data as Alienantes Fiduciantes são titulares, conjuntamente, de 100%
das ações da Tucano Holdings III, as quais correspondem a 176.935.022
(cento e setenta e seis milhões, novecentas e trinta e cinco mil, vinte e
duas) ações, sendo 88.467.511 (oitenta e oito milhões, quatrocentas e
sessenta e sete mil, quinhentas e onze) ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal e 88.467.511 (oitenta e oito milhões, quatrocentas e
sessenta e sete mil, quinhentas e onze) ações preferenciais, nominativas e
sem valor nominal;

(C)

para assegurar fiel, pontual e integral cumprimento de todas as obrigações
principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Tucano
Holdings III no âmbito da Emissão de Notas Comerciais, as Alienantes
Fiduciantes, na qualidade de únicas acionistas da Tucano Holdings III,
comprometeram-se a alienar fiduciariamente, em favor do Credor
Fiduciário, a totalidade das Ações (conforme definidas abaixo);

(D)

além da garantia criada por meio deste Contrato, a Tucano Holdings III e
as SPEs constituíram, em favor do Credor Fiduciário, outras garantias, de
forma a assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento das Obrigações
Garantidas (conforme definido abaixo);

(E)

conforme previsto no Termo de Emissão, poderá ocorrer a excussão, de
maneira total ou parcial, das garantias constituídas em favor do Credor
Fiduciário, até que seja integralmente satisfeita a parcela inadimplida das
Obrigações Garantidas, de forma que as Partes reconhecem que tais
garantias poderão ser livremente excutidas pelo Credor Fiduciário, em
qualquer ordem de preferência;

RESOLVEM AS PARTES celebrar este Contrato, o qual será regido e interpretado
de acordo com os termos e condições a seguir.
CLÁUSULA I
DEFINIÇÕES
1.1.

Exceto se de outra forma disposto neste Contrato, os termos utilizados com

inicial em maiúsculo e não definidos de outra forma neste Contrato (incluindo, sem
limitação, o Preâmbulo) terão os significados a eles atribuídos no Termo de Emissão
e as regras de interpretação ali previstas aplicar-se-ão a este Contrato, tal como
se aqui estivessem transcritas. Todos os termos no singular definidos neste
Contrato deverão ter o mesmo significado quando empregados no plural e viceAnexo V - 3
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versa. Todas as referências contidas neste Contrato a quaisquer outros contratos
e/ou documentos significam uma referência a tais contratos e/ou documentos tais
como aditados e modificados e que se encontrem em vigor.
CLÁUSULA II
OBJETO
2.1.

Para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento e/ou cumprimento de

quaisquer das obrigações assumidas pela Tucano Holdings III, principais,
acessórias, presentes e futuras, nos termos do Termo de Emissão, deste Contrato
e dos demais contratos que formalizam as demais garantias constituídas em favor
do Credor Fiduciário, que incluem, sem limitação, principal da dívida, juros,
comissões, indenizações, pena convencional, multas, despesas, bem como o
ressarcimento de todo e qualquer custo, encargo, despesa ou importância que o
Credor

Fiduciário

venha

a

comprovadamente

desembolsar

por

conta

da

constituição, aperfeiçoamento, manutenção e/ou excussão da garantia ora
constituída e das demais garantias constituídas pelas Alienantes Fiduciantes em
favor do Credor Fiduciário no âmbito do Termo de Emissão, o exercício dos direitos
e obrigações previstos neste Contrato e no Termo de Emissão, tais como honorários
advocatícios judiciais ou extrajudiciais razoáveis e despesas processuais fixadas em
sentença

judicial

condenatória

(“Obrigações Garantidas”),

as

Alienantes

Fiduciantes, por este instrumento, e sob Condição Resolutiva (conforme definido
abaixo), na melhor forma de direito e nos termos dos artigos 1.361 e seguintes da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), no
que for aplicável, do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme
alterada (“Lei 4.728”), com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 2 de agosto de
2004, conforme alterada (“Lei 10.931”), do Decreto Lei nº 911, de 01 de outubro
de 1969, e das disposições dos artigos 40 e 113 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), alienam
fiduciariamente em garantia em favor do Credor Fiduciário, bem como de seus
respectivos sucessores e eventuais cessionários, conforme permitido nos termos
do Termo de Emissão, em caráter irrevogável e irretratável, até o integral
cumprimento das Obrigações Garantidas, a propriedade fiduciária, o domínio
resolúvel e a posse indireta (“Alienação Fiduciária”) dos seguintes bens (“Bens
Alienados Fiduciariamente”):
(i)

a totalidade das ações de emissão da Tucano Holdings III detidas pelas

Alienantes Fiduciantes, quer existentes na presente data ou que venham a ser
futuramente por elas detidas, seja por força de desmembramentos ou grupamentos
das ações, seja por consolidação, fusão, permuta de ações, divisão de ações,
reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as
ações originalmente alienadas fiduciariamente (“Ações”), que na presente data
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correspondem (a) 88.467.511 (oitenta e oito milhões, quatrocentas e sessenta e
sete mil, quinhentas e onze) ações detidas pela Unipar, representando 50%
(cinquenta por cento) da totalidade das Ações, e (b) 88.467.511 (oitenta e oito
milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil, quinhentas e onze) ações detidas pela
AES Tucano, representando 50% (cinquenta por cento) da totalidade das Ações ;
e
(ii)

todos os dividendos (em dinheiro ou mediante distribuição de novas ações),

lucros, frutos, rendimentos, bonificações, direitos econômicos, juros sobre capital
próprio, distribuições e demais valores (a) efetivamente recebidos ou a serem
recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos às Alienantes Fiduciantes em
razão da titularidade das Ações, e (b) efetivamente recebidos ou a serem recebidos
ou de qualquer outra forma distribuídos às Alienantes Fiduciantes, em razão da
titularidade, pelas Alienantes Fiduciantes, da totalidade das Ações, inclusive
mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de disposição ou alienação
das Ações (exceto se tal venda ou alienação for permitida nos termos do Termo de
Emissão), e quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais as Ações sejam
convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários)
(“Rendimentos das Ações” e, em conjunto com as Ações, os “Bens Alienados
Fiduciariamente”), observado o previsto na Cláusula 4.1 abaixo.
2.1.1. Para os fins legais, as Partes resumem abaixo as principais condições
financeiras do Termo de Emissão:
a) Número da Emissão: A Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de
Notas Comerciais Escriturais da Tucano Holdings III.
b) Número de Séries: A Emissão de Notas Comerciais será realizada em série
única.
c) Valor

Total

da

Emissão:

O

valor

total

da

Emissão

será

de

até

R$231.279.000,00 (duzentos e trinta e um milhões e duzentos e setenta e
nove mil reais), na Data de Emissão, observada a possibilidade de
distribuição parcial prevista no do Termo de Emissão.
d) Quantidade de Notas Comerciais: até 231.279 (duzentos e trinta e uma mil
e duzentas e setenta e nove) Notas Comerciais, observada a possibilidade
de distribuição parcial prevista no do Termo de Emissão.
e) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Notas
Comerciais é o dia 8 de abril de 2022 (“Data de Emissão”).
f)

Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Notas Comerciais será
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de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).
g)

Prazo e Data de Vencimento: Observado o disposto no Termo de Emissão,
as Notas Comerciais terão prazo de vigência de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias corridos, contados da Data de Emissão, vencendo-se,
portanto, em 8 de abril de 2023 (“Data de Vencimento”).

h) Atualização Monetária das Notas Comerciais: O Valor Nominal Unitário das
Notas Comerciais não será atualizado monetariamente.
i)

Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais
incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de
100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos
Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”), acrescida de
spread (sobretaxa) de 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(“Remuneração”).
A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal
Unitário das Notas Comerciais, desde a Data de Emissão (inclusive) até a
data de pagamento da Remuneração em questão, data de declaração de
vencimento antecipado ou na data de um eventual Resgate Antecipado
(conforme definido no Termo de Emissão) ou de Oferta de Resgate
Antecipado (conforme definido no Termo de Emissão), o que ocorrer
primeiro (exclusive). A Remuneração deverá ser calculada de acordo com a
fórmula indicada no Termo de Emissão.

j)

Pagamento de Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de
eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas
Comerciais, do Resgate Antecipado ou de Oferta de Resgate Antecipado,
nos termos previstos no Termo de Emissão, a Remuneração será paga em
uma única data, na Data de Vencimento.

k) Amortização do Valor Nominal Unitário: Sem prejuízo dos pagamentos
decorrentes de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes
das Notas Comerciais, do Resgate Antecipado ou de Oferta de Resgate
Antecipado, nos termos previstos no Termo de Emissão, o Valor Nominal
Unitário das Notas Comerciais será amortizado em uma única data, qual
seja, na Data de Vencimento (“Data de Amortização das Notas Comerciais”).
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l)

Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração das Notas Comerciais,
ocorrendo impontualidade no pagamento pela Tucano Holdings III de
qualquer quantia devida aos titulares das Notas Comerciais, os débitos em
atraso vencidos e não pagos pela Tucano Holdings III ficarão sujeitos a,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial (i) multa convencional, irredutível e de natureza não
compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de
1% (um por cento) ao mês, desde a data da inadimplência até a data do
efetivo pagamento; ambos calculados sobre o montante devido e não pago.

m) Demais características: As demais características da Emissão de Notas
Comerciais encontram-se descritas no Termo de Emissão.
2.2.

Quaisquer novas Ações subscritas, adquiridas ou que, a qualquer título,

venham a ser de titularidade das Alienantes Fiduciantes, e/ou quaisquer
desdobramentos,

ações

resultantes

de

grupamentos,

ou

de

qualquer

reestruturação societária, dividendos, bonificações, ou frutos deles decorrentes,
incorporar-se-ão automaticamente à presente garantia, passando, para todos os
fins de direito, a integrar a definição de Ações, bem como quaisquer novas ações
representativas do capital social da Tucano Holdings III, bônus de subscrição,
debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores
mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação acionária das
Alienantes Fiduciantes no capital social da Tucano Holdings III, subscritos ou
adquiridos, a partir da presente data, pelas Alienantes Fiduciantes (“Garantias
Adicionais”).

Qualquer

referência

neste

Contrato

a

Bens

Alienados

Fiduciariamente será igualmente considerada como uma referência a qualquer
Garantia Adicional, tal como prevista na presente Cláusula.
2.2.1. Para os fins do disposto na Cláusula 2.2 acima, sempre que forem emitidas
novas ações pela Tucano Holdings III, ficarão as Alienantes Fiduciantes obrigadas
a exercer a subscrição e integralização dos seus direitos correspondentes de forma
a fazer com que a totalidade das ações representativas do capital social total da
Tucano Holdings III seja sempre mantida alienada fiduciariamente em favor do
Credor Fiduciário, de acordo com os termos deste Contrato, exceto, no caso de
subscrição por uma Controlada da Unipar ou da AES Brasil, desde que referida
Controlada da Unipar ou da AES Brasil ou referido terceiro celebrem com as Partes
um aditamento ao presente Contrato de forma a aderirem a este Contrato de
alienando fiduciariamente as ações subscritas.
2.2.2. No prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após a subscrição ou aquisição de qualquer
Garantia Adicional, as Alienantes Fiduciantes obrigam-se a notificar, por escrito, o
Credor Fiduciário, informando a ocorrência dos referidos eventos. As Alienantes
Fiduciantes deverão, juntamente com a Tucano Holdings III, encaminhar ao Credor
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Fiduciário 1 (uma) via do aditivo a este Contrato, na forma do Anexo A a este
Contrato, devidamente celebrado pelas Alienantes Fiduciantes e pela Tucano
Holdings III, em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da versão final do aditamento
pelo Credor Fiduciário. As Alienantes Fiduciantes e a Tucano Holdings III deverão
apresentar tal instrumento para registro no competente Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, nos termos da Cláusula 3.2.1 abaixo.
2.2.3. Até a ocorrência de uma das hipóteses previstas na Cláusula 8.5 abaixo, as
Alienantes Fiduciantes e a Tucano Holdings III obrigam-se a adotar todas as
medidas e providências necessárias para assegurar ao Credor Fiduciário a
manutenção dos direitos reais ora estabelecidos com relação aos Bens Alienados
Fiduciariamente.
2.3.

Os documentos comprobatórios dos Bens Alienados Fiduciariamente

(“Documentos Comprobatórios”) consistem em todos os documentos que
evidenciam a titularidade dos Bens Alienados Fiduciariamente, a saber, os
respectivos boletins de subscrição, o livro de registro de ações nominativas da
Tucano Holdings III ou extrato emitido pelos sistemas da instituição financeira
responsável pela prestação de serviços de escrituração das ações Tucano Holdings
III, caso as ações da Tucano Holdings III venham a se tornar escriturais.
2.4.

A Tucano Holdings III providenciará, às suas expensas, a manutenção de

todos os meios físicos e digitais necessários à titularidade, guarda, preservação e
organização dos Documentos Comprobatórios.
2.5.

Caso seja necessário para fins de venda e/ou cobrança dos Bens Alienados

Fiduciariamente ou para excutir a presente garantia, as Alienantes Fiduciantes e a
Tucano Holdings III, conforme aplicável, deverão entregar em até 5 (cinco) Dias
Úteis, ao Credor Fiduciário, as vias originais dos Documentos Comprobatórios
mediante solicitação neste sentido, com exceção dos livros de registro e
transferência de ações, que deverão permanecer na sede da Tucano Holdings III e
terão cópias autenticadas disponibilizadas.
2.6.

O Credor Fiduciário e/ou os profissionais especializados por ele contratados,

conforme o caso, às expensas da Tucano Holdings III, terão acesso aos
Documentos Comprobatórios, podendo, a qualquer tempo, sem nenhum custo
adicional, consultar ou retirar cópia dos Documentos Comprobatórios, bem como
realizar diligências com o objetivo de verificar o cumprimento, pela Tucano Holdings
III, de suas obrigações nos termos deste Contrato, sempre durante o horário
comercial e conforme justificadamente solicitado pelo Credor Fiduciário mediante
aviso prévio entregue com ao menos 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência, sendo
certo que, na ocorrência de um Evento de Excussão, as providências previstas
nesta Cláusula poderão ser tomadas de imediato, independentemente de qualquer
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aviso prévio.
2.7.

O Credor Fiduciário renuncia à sua faculdade de ter a posse direta sobre os

Documentos Comprobatórios, nos termos do artigo 66-B, § 3º, da Lei 4.728, com
a redação dada pela Lei 10.931. A Tucano Holdings III, por sua vez, se obriga a
manter os Documentos Comprobatórios sob sua posse direta, a título de fiel
depositária, obrigando-se a entregá-los em 5 (cinco) Dias Úteis contados do
recebimento pelas Alienantes Fiduciantes de solicitação nesse sentido (com
exceção dos livros de registro e transferência de ações, que deverão permanecer
na sede da Tucano Holdings III e terão cópias autenticadas disponibilizadas),
quando, para tanto, solicitado pelo Credor Fiduciário, declarando-se ciente de suas
responsabilidades civis e penais pela conservação e entrega desses documentos.
2.8.

Uma vez implementada a Condição Suspensiva prevista nos contratos da

Garantias Reais, o presente Contrato será extinto, para todos os efeitos, e deixará
de produzir qualquer efeito, passando a Alienação Fiduciária a ser considerada
automaticamente ineficaz e inexequível (“Condição Resolutiva”). Para fins desta
Cláusula, “Condição Suspensiva” significa (i) a obtenção da anuência expressa do
BNB para o compartilhamento de todas as Garantias Reais listadas na Cláusula 4.5
do Termo de Emissão com os Titulares das Notas Comerciais (“Anuência BNB”);
ou (ii) declaração de vencimento antecipado dos Contratos de Financiamento pelo
BNB, o que ocorrer primeiro.
2.9.

Para os fins exclusivos do disposto no inciso “x” do art. 11 da Resolução da

Comissão de Valores Mobiliários nº 17, de 09 de fevereiro de 2021 (“Resolução
CVM 17”), as Ações alienadas fiduciariamente representam, na data de assinatura
deste Contrato, o valor total de R$ R$ 174.983.000,00 (cento e setenta e quatro

milhões, novecentos e oitenta e três mil reais), com base no patrimônio líquido da
Emissora informado nas demonstrações financeiras anuais, data base de 31 de
dezembro de 2021. Fica desde já estabelecido que tal valor não será considerado
para fins de excussão desta garantia, que seguirá os procedimentos descritos na
Cláusula VII abaixo.
CLÁUSULA III
FORMALIDADES
3.1.

No prazo de 20 (vinte) Dias Úteis contados da celebração deste Contrato,

as Alienantes Fiduciantes e a Tucano Holdings III se obrigam a fazer com que a
Alienação Fiduciária objeto deste Contrato seja averbada nos Livros de Registro de
Ações Nominativas da Tucano Holdings III, cuja cópia autenticada deverá ser
encaminhada ao Credor Fiduciário no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contado do fim
do prazo de 20 (vinte) Dias Úteis previsto acima, por meio da inclusão da anotação
a seguir: “As 88.467.511 (oitenta e oito milhões, quatrocentas e sessenta e sete
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mil, quinhentas e onze) ações, sendo 4.423.376 (quatro milhões, quatrocentas e
vinte e três mil, trezentas e setenta e seis) ações ordinárias, nominativas, sem
valor nominal e 84.044.135 (oitenta e quatro milhões, quarenta e quatro mil, cento
e trinta e cinco) ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal detidas por
AES Tucano Holding I S.A., representativas de 50% (cinquenta por cento) do total
do capital social da Tucano Holdings III S.A., bem como as 88.467.511 (oitenta e
oito milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil, quinhentas e onze) ações, sendo
84.044.135 (oitenta e quatro milhões, quarenta e quatro mil, cento e trinta e cinco)
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e 4.423.376 (quatro milhões,
quatrocentas e vinte e três mil, trezentas e setenta e seis) ações preferenciais,
nominativas,

sem

valor

nominal

detidas

por

Unipar

Carbocloro

S.A.,

representativas de 50% (cinquenta por cento) do total do capital social da Tucano
Holdings III S.A. (“Ações” e “Acionistas”, respectivamente), bem como os direitos
econômicos a ela relacionados, incluindo, sem limitação, todos os direitos ao
recebimento de lucros, dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos,
distribuições, bônus e quaisquer outros que possam ser creditados, pagos,
distribuídos ou de outra forma entregues, a qualquer título, às Acionistas
relativamente às Ações, bem como quaisquer ativos ou direitos nos quais as Ações
sejam ou venham a ser convertidas a qualquer momento, são objeto de alienação
fiduciária em favor da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A., este na qualidade de representante dos titulares das Notas Comerciais da 1ª
(Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Tucano Holdings III S.A. (“Credor
Fiduciário”), conforme Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em
Garantia e Outras Avenças celebrado em [--] de [--] de 2022 (“Contrato de
Alienação Fiduciária”), sendo certo que, exceto conforme permitido no Termo de
Emissão mencionado ou no Contrato de Alienação Fiduciária, referidas ações e
direitos a ela relacionados não poderão ser, de qualquer modo, transferidos,
cedidos ou alienados sem o prévio e expresso consentimento do Credor Fiduciário,
na forma estabelecida no referido Contrato de Alienação Fiduciária, sendo certo
ainda que deverão ser observadas as demais disposições do Contrato de Alienação
Fiduciária, inclusive as limitações sobre direito de voto ali previstas.”
3.1.1. No prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da celebração de qualquer aditivo
subsequente a este Contrato, para o fim de acrescentar novas ações, desde que
autorizado nos termos deste Contrato ou pelo Credor Fiduciário, ou refletir a
vinculação de qualquer novo acionista, deverão ser realizadas as devidas anotações
no Livro de Registro de Ações Nominativas da Tucano Holdings III, para refletir as
modificações correspondentes, com o seguinte teor: “O Aditivo de nº [--], datado
de [--] de [--] de [--], ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações
em Garantia e Outras Avenças, datado de [--] de [--] de 2022, é ora averbado para
estender a Alienação Fiduciária constituída nos termos desse último à totalidade
das ações, bem como os direitos a ela relacionados, registradas em nome de [NOME
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DO ACIONISTA]”, cuja cópia autenticada deverá ser encaminhada ao Credor
Fiduciário no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contado da data de assinatura do aditivo.
3.2.

As Alienantes Fiduciantes e/ou a Tucano Holdings III deverão, às suas

exclusivas custas e expensas, apresentar este Contrato para registro em Cartório
de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo/SP em até 10 (dez) Dias Úteis
após a assinatura deste Contrato, e obter o referido registro em até 20 (vinte) Dias
Úteis contados da assinatura, devendo as Alienantes Fiduciantes e/ou a Tucano
Holdings III fornecer uma via registrada ao Credor Fiduciário no prazo de 5 (cinco)
Dias Úteis a contar do deferimento e liberação dos referidos registros nos
competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos.
3.2.1. Eventuais aditamentos ao presente Contrato deverão ser apresentados para
registro pelas Alienantes Fiduciantes e/ou pela Tucano Holdings III, às suas
exclusivas custas e expensas, nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e
Documentos das circunscrições das sedes de todas as Partes nos mesmos prazos
e condições previstas na Cláusula 3.2 acima.
3.3.

Sem prejuízo da caracterização de inadimplemento de obrigação não

pecuniária nos termos do Termo de Emissão, caso as Alienantes Fiduciantes e/ou
a Tucano Holdings III não promovam os registros cabíveis nos termos e prazos
previstos nesta Cláusula III, o Credor Fiduciário ficará autorizado a promover tais
registros, às expensas das Alienantes Fiduciantes e/ou da Tucano Holdings III.
3.4.

Na qualidade de depositárias dos livros representativos das Ações, e onde

estiver anotada a existência da Alienação Fiduciária ora constituída em favor do
Credor Fiduciário, as Alienantes Fiduciantes e/ou a Tucano Holdings III ficarão
sujeitas a todas as obrigações, deveres e responsabilidades previstos nos artigos
627 e seguintes do Código Civil, e quaisquer outras disposições legais ou
contratuais aplicáveis. As Alienantes Fiduciantes e/ou a Tucano Holdings III serão
plena e exclusivamente responsáveis por todos os custos, despesas, tributos e
encargos de qualquer tipo, perdas ou danos, comprovadamente incorridos e
devidamente documentadas pelo Credor Fiduciário diretamente relacionados à
posse dos livros representativos das ações, e onde estiver anotada a existência do
ônus aqui previsto.
CLÁUSULA IV
DIREITOS DE VOTO, DIREITO DE VETO, DIVIDENDOS DENTRE OUTROS
4.1.

Enquanto não estiver em curso um Evento de Excussão (conforme definido

abaixo), respeitados os limites previstos no Termo de Emissão, as Alienantes
Fiduciantes terão o direito de receber e reter Rendimentos das Ações pagos com
relação às Ações, os quais, após o referido recebimento pelas Alienantes
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Fiduciantes, não estarão sujeitos ao ônus aqui constituído. Após a ocorrência de
um Evento de Excussão e enquanto não sanado o respectivo evento, somente
poderão ser pagos Rendimentos das Ações às Alienantes Fiduciantes com o
consentimento prévio e por escrito do Credor Fiduciário, devendo todos os
Rendimentos das Ações serem pagos, independentemente de qualquer outra
formalidade, pelas Alienantes Fiduciantes e/ou pela Tucano Holdings III, conforme
o caso, na conta vinculada de titularidade das Alienantes Fiduciantes a serem
indicada pelo Credor Fiduciário à época, cujos direitos de crédito decorrentes
também serão objeto de cessão fiduciária ao Credor Fiduciário (“Contas
Vinculadas”).
4.2.

Caso, por qualquer motivo, o Credor Fiduciário não indique a tempo e modo

a Conta Vinculada às Alienantes Fiduciantes, a Tucano Holdings III reterá os
pagamentos dos Rendimentos das Ações até que (i) sejam adequadamente
informadas por escrito a este respeito, de modo inequívoco ou (ii) seja sanado o
Evento de Excussão, o que ocorrer primeiro.
4.3.

Após a ocorrência de um Evento de Excussão e enquanto não sanado o

respectivo evento, no caso de serem pagos quaisquer Rendimentos das Ações às
Alienantes Fiduciantes, tais rendimentos deverão ser por ela recebidos em caráter
fiduciário, na condição de depositária e em favor do Credor Fiduciário, devendo ser
segregados dos demais ativos ou recursos das Alienantes Fiduciantes. Ainda, nessa
hipótese, tais ativos devem ser transferidos, em até 01 (um) Dia Útil, para as
Contas Vinculadas das Alienantes Fiduciantes, conforme instruído pelo Credor
Fiduciário, e observado o disposto nas Cláusulas 4.1 e 4.2 acima.
4.4.

Observado o disposto nesta Cláusula IV, durante a vigência deste Contrato,

enquanto não ocorrer um Evento de Excussão, as Alienantes Fiduciantes exercerão
livremente o direito de voto vinculado aos Bens Alienados Fiduciariamente de sua
titularidade, sendo certo que referido voto não deverá prejudicar a validade ou
exequibilidade do direito real de garantia concedido pelo presente Contrato ou de
qualquer outra garantia concedida nos termos do Termo de Emissão. As
deliberações societárias concernentes à Tucano Holdings III relativas às matérias
a seguir relacionadas estarão sempre sujeitas à aprovação, prévia e por escrito,
dos Titulares das Notas Comerciais representados pelo Credor Fiduciário. Para
tanto, as Alienantes Fiduciantes deverão comunicar ao Credor Fiduciário com
antecedência mínima de 10 (dez) Dias Úteis acerca da convocação de qualquer
assembleia geral de acionistas da Tucano Holdings III que tenha como ordem do
dia deliberação acerca de qualquer das matérias abaixo, solicitando a aprovação
dos Titulares das Notas Comerciais representados pelo Credor Fiduciário,
observado que, na hipótese de silêncio do Credor Fiduciário, as Alienantes
Fiduciantes poderão exercer livremente seu direito de voto:
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(i)

A incorporação da Tucano Holdings III, fusão, cisão ou transformação
em qualquer outro tipo societário, bem como resgate ou amortização de
ações representativas do capital social da Tucano Holdings III, quer
redução, ou não, de seu capital social, exceto pelas Reorganizações
Societárias Permitidas (conforme definido no Termo de Emissão) e pela
redução de capital nas hipóteses excepcionadas no item (xii) da cláusula
6.1.1 do Termo de Emissão;

(ii)

qualquer mudança ou alteração do objeto social da Tucano Holdings III,
exceto se anuído previamente, por escrito, pelo Credor Fiduciário;

(iii)

quaisquer alterações aos atos constitutivos da Tucano Holdings III com
relação as matérias indicadas nos itens (i) e (ii) acima;

(iv)

emissão de bônus de subscrição, debêntures conversíveis em ações ou
de parte beneficiárias, bem como a outorga de opção de compra de
quaisquer desses títulos;

(v)

criação de nova espécie ou classe de ações;

(vi)

desdobramento ou grupamento de ações;

(vii)

alteração da política de distribuição de dividendos, frutos ou vantagens,
em desacordo com o Termo de Emissão; e

(viii)

todas as deliberações que, nos termos dos incisos I a V e IX do Artigo
136 da Lei das Sociedades por Ações, possam acarretar o direito ao
recesso ao acionista dissidente.

4.5.

Mediante a ocorrência de um Evento de Excussão e somente enquanto este

perdurar, além das matérias descritas na Cláusula 4.4 acima, as Alienantes
Fiduciantes não exercerão qualquer direito de voto, consentimento ou outro direito
relacionado exclusivamente aos Bens Alienados Fiduciariamente.
4.6

A Tucano Holdings III não registrará nem implementará qualquer voto das

Alienantes Fiduciantes que viole ou seja incompatível com o previsto nas Cláusulas
4.4 e 4.5 acima. As Partes desde já reconhecem e concordam que será nulo e
ineficaz perante a Tucano Holdings III, as Alienantes Fiduciantes e o Credor
Fiduciário ou qualquer terceiro, qualquer ato ou negócio jurídico relacionado ao
exercício do direito de voto em desacordo com o previsto no presente Contrato.
CLÁUSULA V
DECLARAÇÕES E GARANTIAS
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5.1.

As Alienantes Fiduciantes, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável,

e como condição e causa essenciais para a celebração deste Contrato, declara e
assegura ao Credor Fiduciário em relação à Tucano Holdings III, conforme
aplicável, e a si mesma, nesta data que:
(a)

as Alienantes Fiduciantes e a Tucano Holdings III são sociedades por ações

devidamente constituídas e existentes de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil, devidamente autorizadas a desempenhar as atividades
descritas em seu objeto social;
(b)

os representantes da Tucano Holdings III e das Alienantes Fiduciantes que

celebram este Contrato estão devidamente autorizados para tanto;
(c)

as Alienantes Fiduciantes e a Tucano Holdings III têm plenos poderes,

capacidade e estão devidamente autorizadas a celebrar este Contrato, bem como
a cumprir todas as obrigações aqui previstas, tendo, então, sido satisfeitos todos
os requisitos legais e estatutários necessários para a celebração e cumprimento
das obrigações assumidas;
(d)

as Alienantes Fiduciantes são legítimas proprietárias dos Bens Alienados

Fiduciariamente de emissão da Tucano Holdings III, os quais se encontram, na data
de assinatura deste Contrato, livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
encargos ou gravames de qualquer natureza, e não é de seu conhecimento a
existência

sobre eles, de qualquer litígio, ação ou processo

judicial ou

administrativo, exceto pelo Acordo de Acionistas celebrado entre as Alienantes
Fiduciantes em 3 de setembro de 2020, conforme aditado de tempos em tempos
(“Acordo de Acionistas”);
(e)

este Contrato constitui uma obrigação legal, válida, lícita, vinculante e eficaz

das Alienantes Fiduciantes, exequível de acordo com seus respectivos termos e
condições;
(f)

a procuração outorgada nos termos deste Contrato foi devidamente

assinada pelos representantes legais das Alienantes Fiduciantes e da Tucano
Holdings III e confere, validamente, os poderes ali indicados ao Credor Fiduciário.
As Alienantes Fiduciantes não outorgaram

qualquer outra procuração ou

instrumento com teor similar a quaisquer terceiros com relação aos Bens Alienados
Fiduciariamente;
(g)

nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, ordem

de, ou qualificação perante qualquer autoridade governamental ou órgão
regulatório, é exigido para o cumprimento, pelas Alienantes Fiduciantes, de suas
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obrigações nos termos deste Contrato, exceto pelo disposto na Cláusula III e pelo
disposto na regulamentação ANEEL;
(h)

a celebração deste Contrato e o cumprimento das obrigações nele previstas

não infringem ou contrariam, (i) qualquer contrato ou documento no qual as
Alienantes Fiduciantes e/ou a Tucano Holdings III sejam parte ou pelo qual
quaisquer de seus bens e propriedades estejam vinculados, incluindo o Acordo de
Acionistas, nem irá resultar em (1) vencimento antecipado de qualquer obrigação
estabelecida em qualquer destes contratos ou instrumentos; (2) criação de
qualquer ônus sobre os Bens Alienados Fiduciariamente (exceto pela Alienação
Fiduciária) ou sobre qualquer outro ativo da Tucano Holdings III ou das Alienantes
Fiduciantes; ou (3) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos; (ii)
qualquer lei, decreto ou regulamento a que as Alienantes Fiduciantes e/ou a Tucano
Holdings III ou quaisquer de seus bens e propriedades estejam sujeitos; ou
(iii) qualquer ordem ou decisão administrativa, judicial ou arbitral que afete as
Alienantes Fiduciantes e/ou a Tucano Holdings III ou quaisquer de seus bens e
propriedades;
(i)

as Alienantes Fiduciantes e a Tucano Holdings III não têm conhecimento de

qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou qualquer contestação,
independentemente de quem seja o autor, visando anular, alterar, invalidar,
questionar ou, de qualquer forma, afetar adversamente as obrigações assumidas
neste Contrato;
(j)

as Alienantes Fiduciantes estão em dia com o pagamento de todas as

obrigações de natureza tributária (municipal, estadual e federal), trabalhista,
previdenciária, ambiental e de quaisquer outras obrigações impostas por lei
relativas aos Bens Alienados Fiduciariamente;
(k)

as Ações emitidas pela Tucano Holdings III são nominativas, sem valor

nominal e encontram-se devidamente registradas nos seus respectivos Livros de
Registro de Ações Nominativas, assim como os Bens Alienados Fiduciariamente
foram devidamente subscritos ou adquiridos, conforme o caso, pelas Alienantes
Fiduciantes e foram devidamente registrados em seu nome nos Livros de Registro
de Ações Nominativas da Tucano Holdings III. Nenhuma das Ações foi emitida em
infração a qualquer direito, seja de preferência ou de qualquer outra natureza, de
qualquer acionista da Tucano Holdings III;
(l)

as Alienantes Fiduciantes detêm o direito de voto com relação às Ações,

bem como os poderes para dar em alienação fiduciária os Bens Alienados
Fiduciariamente e sobre eles instituir um direito real de garantia, nos termos
previstos neste Contrato, bem como para cumprir as obrigações a eles atribuídas,
nos termos do presente Contrato;
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(m)

têm plena ciência dos termos e condições do Termo de Emissão, inclusive,

em qualquer limitação, dos eventos de vencimento antecipado ali previstos; e
(n)

para todos os fins de direito e observando-se a alocação de riscos descrita

no artigo 421-A, II, do Código Civil, de forma irrevogável e irretratável, declaram
e reconhecem que os Bens Alienados Fiduciariamente no âmbito do presente
Contrato não constituem ativos essenciais à sua atividade empresarial para fins da
Lei nº 11.101/05 (“Lei de Falências e Recuperação”), bem como renunciam a
qualquer prerrogativa, atual ou futura, de pleitear ou de qualquer outra forma
discutir, em juízo ou fora dele, o reconhecimento da essencialidade ou de qualquer
outro argumento correlato que venha a impedir/obstar a excussão da presente
garantia.
CLÁUSULA VI
OBRIGAÇÕES
6.1.

Sem prejuízo das demais obrigações previstas no Termo de Emissão e neste

Contrato, as Alienantes Fiduciantes se obrigam, adicionalmente, a:
(a)

praticar todos os atos necessários para manter a presente garantia

existente, válida, eficaz, em perfeita ordem e em pleno vigor, sem qualquer
restrição ou condição, até o total adimplemento das Obrigações Garantidas;
(b)

não praticar qualquer ato que possa afetar negativamente o cumprimento,

pelas Alienantes Fiduciantes, das suas obrigações, ou o exercício, pelo Credor
Fiduciário, de seus direitos, previstos neste Contrato, tomando todas e quaisquer
medidas necessárias, incluindo aquelas razoavelmente solicitadas pelo Credor
Fiduciário, com vistas à preservação dos Bens Alienados Fiduciariamente ou dos
direitos do Credor Fiduciário, nos termos deste Contrato;
(c)

manter os Bens Alienados Fiduciariamente em sua posse mansa e pacífica,

livres e desembaraçados de quaisquer ônus (assim definido como hipoteca, penhor,
alienação fiduciária, cessão fiduciária, usufruto, fideicomisso, promessa de venda,
opção de compra – com exceção do previsto no acordo de acionistas da Tucano
Holdings III, direito de preferência – com exceção do previsto no inciso IV do artigo
109 da Lei das Sociedades por Ações e no acordo de acionistas da Tucano Holdings
III, encargo, gravame ou ônus, judicial ou extrajudicial, voluntário ou involuntário,
ou outro ato que tenha o efeito prático similar a qualquer das expressões acima)
com exceção da garantia ora constituída, e de quaisquer ações de arresto,
sequestro ou penhora;
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(d)

a seu exclusivo custo, assinar e entregar ao Credor Fiduciário contratos ou

documentos necessários que, de forma razoável, sejam solicitados de modo
expresso e específico pelo Credor Fiduciário por escrito, no prazo máximo de
5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da solicitação nesse sentido, para
garantir (i) o cumprimento das obrigações assumidas neste Contrato, ou (ii) a
legalidade, validade e exequibilidade deste Contrato;
(e)

defender os direitos reais de garantia constituídos nos termos deste

Contrato e eventuais aditamentos contra quaisquer ações e reivindicações de
quaisquer terceiros;
(f)

efetuar o pagamento das despesas necessárias para proteger os direitos e

interesses do Credor Fiduciário nos termos do Termo de Emissão e deste Contrato
ou para realizar seus créditos, inclusive honorários advocatícios e outras despesas
e custos razoáveis incorridos em virtude da cobrança de qualquer quantia devida
ao Credor Fiduciário, desde que devidamente comprovadas, e sem prejuízo do
disposto nos artigos 83 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015,
conforme alterada (“Código de Processo Civil”) caso o Credor Fiduciário recorra
a medidas judiciais em face das Alienantes Fiduciantes, observado o previsto no
Termo de Emissão;
(g)

refletir adequadamente a Alienação Fiduciária objeto deste Contrato nas

notas explicativas de suas demonstrações financeiras, nos termos previstos pela
legislação aplicável;
(h)

observado o disposto na Cláusula 2.3 acima e sempre que solicitado pelo

Credor Fiduciário, celebrar aditamentos a este Contrato para (i) inclusão de
Garantias Adicionais; ou (ii) caso necessário para correta formalização e/ou
manutenção da garantia ora constituída de acordo com a legislação brasileira
aplicável, refletir modificações aos demais documentos relacionados à Emissão de
Notas Comerciais;
(i)

praticar todos os atos necessários à efetiva formalização da alienação dos

Bens Alienados Fiduciariamente no prazo e na forma estabelecidos na Cláusula III;
(j)

a qualquer tempo e às suas próprias expensas, tomar todas as medidas que

venham a ser necessárias ou exigidas no prazo razoavelmente necessário, ou que
o Credor Fiduciário possa justificadamente vir a solicitar, para o fim de constituir,
conservar a validade, formalizar, aperfeiçoar e preservar a garantia para permitir
a garantia absoluta e o exercício, pelo Credor Fiduciário, dos respectivos direitos e
garantias instituídos por este Contrato, ou cuja instituição seja objetivada pelo
presente Contrato, incluindo a celebração de qualquer documento ou contrato
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adicional (inclusive quaisquer aditivos ao presente Contrato, quer no todo ou em
parte) que sejam necessários para tanto;
(k)

pagar em dia todos os tributos, taxas, contribuições e demais despesas e

ônus que incidam ou que venham a incidir sobre os Bens Alienados Fiduciariamente
(ou, em caso de contestação judicial e/ou administrativa, somente deixar de
recolher o tributo em caso de obtenção de causa de suspensão da exigibilidade do
débito, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional);
(l)

não praticar qualquer ato que possa, direta ou indiretamente, prejudicar,

modificar, restringir ou afetar negativamente, de qualquer forma, quaisquer
direitos outorgados ao Credor Fiduciário por este Contrato ou, ainda, a execução
da garantia ora constituída, inclusive por meio da celebração de aditamento ao
Acordo de Acionistas;
(m)

não (i) vender, ceder, transferir, permutar ou, a qualquer título, alienar ou

outorgar opção de compra ou venda, qualquer Bem Alienado Fiduciariamente,
exceto no âmbito das operações permitidas no âmbito deste Contrato e/ou do
Termo de Emissão, desde que haja adesão, se for o caso, de referida pessoa a este
Contrato com manutenção da Alienação Fiduciária, por meio da celebração de
aditivo a este Contrato, na forma do Anexo A a este Contrato; ou (ii) restringir a
garantia e os direitos criados por esse Contrato;
(n)

reembolsar o Credor Fiduciário, no prazo de 30 (trinta) dias contados da

data de recebimento de comunicação escrita nesse sentido, todos os custos e
despesas razoáveis devidamente comprovados eventualmente incorridos pelo
Credor Fiduciário em decorrência deste Contrato;
(o)

renunciar, de forma irrevogável e irretratável, a qualquer prerrogativa, atual

ou futura, de pleitear ou de qualquer outra forma discutir, em juízo ou fora dele, o
reconhecimento da essencialidade ou de qualquer outro argumento correlato que
venha a impedir/obstar a excussão das Ações e/ou das garantias vinculadas ao
Termo de Emissão; e
(p)

não aprovar a conversão das Ações, no todo ou em parte, em qualquer outro

tipo de valor mobiliário.
CLÁUSULA VII
EXCUSSÃO DA GARANTIA
7.1.

Observado o previsto na Cláusula 2.2. do presente Contrato, o Credor
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Fiduciário fica autorizado, de forma irrevogável e irretratável, independentemente
de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial a qualquer das Partes, a
dispor judicial ou extrajudicialmente dos Bens Alienados Fiduciariamente e a aplicar
os respectivos recursos no pagamento das Obrigações Garantidas, caso ocorra a
declaração de vencimento antecipado das Notas Comerciais nos termos do Termo
de Emissão (“Evento de Excussão”).
7.2.

Na ocorrência de um Evento de Excussão, consolidar-se-á em favor do

Credor Fiduciário a propriedade plena dos Bens Alienados Fiduciariamente,
podendo o Credor Fiduciário sem prejuízo dos demais direitos previstos em lei,
especialmente aqueles previstos no Código Civil, excutir a presente garantia,
podendo conferir opção ou opções de compra, promover a venda, cessão ou
transferência judicial ou extrajudicial dos Bens Alienados Fiduciariamente, em uma
ou mais vezes, em operação pública ou privada conduzida desde que observadas
as condições e metodologias abaixo descritas.
7.2.1. O Credor Fiduciário deverá organizar, às expensas das Alienantes
Fiduciantes, um processo de venda organizado para se atingir o “melhor preço” de
venda dos Bens Alienados Fiduciariamente (“Processo de Venda”). As Alienantes
Fiduciantes terão até 5 (cinco) Dias Úteis para indicar pelo menos 3 (três) empresas
de auditoria de grande porte dentre empresas de consultoria independentes, de
auditoria e/ou bancos de investimento, todos de boa reputação e de primeira linha,
para determinação do valor dos Bens Alienados Fiduciariamente (“Avaliadores”),
bem como 3 (três) empresas especializadas responsáveis pelo processo de venda
dos Bens Alienados Fiduciariamente (“Leiloeiros”). Na hipótese de as Alienantes
Fiduciantes não indicarem as empresas acima referidas no prazo estabelecido, o
Credor Fiduciário poderá selecioná-las, a seu exclusivo critério.
7.2.2. Dentre os Avaliadores e os Leiloeiros indicados pelas Alienantes Fiduciantes,
o Credor Fiduciário poderá escolher, a exclusivo critério dos Titulares das Notas
Comerciais, aqueles que irão participar do Processo de Venda, inclusive negociando
diretamente as condições da proposta. O Processo de Venda deverá seguir as
melhores práticas de mercado e a boa-fé entre todas as partes, inclusive do
Avaliador e Leiloeiro selecionados, e deverá sempre buscar a maximização do preço
de venda dos Bens Alienados Fiduciariamente, sendo certo que Processo de Venda
não terá prazo, condições ou metodologia pré-definidos e deverá seguir a proposta
escolhida dentre as propostas dos prestadores de serviço selecionados, sendo
vedada em qualquer caso a venda por preço vil.
7.2.3. Todos os custos relacionados ao Processo de Venda, incluindo a contratação
do Avaliador e Leiloeiro, são de responsabilidade única e exclusiva das Alienantes
Fiduciantes, sendo certo que na hipótese de as Alienantes Fiduciantes não
honrarem tempestivamente com tais custos, o Credor Fiduciário poderá fazê-lo em
Anexo V - 19

D4Sign 22c6ee78-04d1-4484-ba0a-3c57caf4319e - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

nome das Alienantes Fiduciantes, e todos os valores que por ele venham a ser
pagos para a realização do Processo de Venda deverão ser automaticamente
incorporados ao conceito de Obrigação Garantida, de forma que o produto da
excussão da garantia também deverá ser utilizado para o ressarcimento dos
eventuais gastos que o Credor Fiduciário venha a desembolsar com o Processo de
Venda.
7.2.4. Nos termos dos artigos 1.364 e seguintes do Código Civil, na hipótese de
excussão da garantia prevista neste Contrato pelo Credor Fiduciário, o produto
obtido (incluindo os recursos recebidos pelo Credor Fiduciário em decorrência de
pagamento de eventuais Rendimentos das Ações, bem como qualquer outro valor
devido em razão da propriedade dos Bens Alienados Fiduciariamente) deverá ser
utilizado, integralmente, para a amortização ou liquidação das Obrigações
Garantidas e quaisquer tributos e despesas incidentes sobre a venda, cessão ou
transferência dos Bens Alienados Fiduciariamente, sem prejuízo do exercício, pelo
Credor Fiduciário, de quaisquer outros direitos, garantias e prerrogativas cabíveis.
7.2.5. A venda, cessão ou transferência dos Bens Alienados Fiduciariamente de
emissão da Tucano Holdings III será realizada nos termos da regulamentação da
ANEEL.
7.2.6. Desde que respeitado o procedimento previsto acima, as Alienantes
Fiduciantes confirmam expressamente sua integral concordância, em caso
específico de um Evento de Excussão, com a alienação, cessão e transferência dos
Bens Alienados Fiduciariamente pelo Credor Fiduciário por venda privada conduzida
de

maneira

comercialmente

usual

e,

em

tais

circunstâncias,

por

preço

eventualmente inferior ao do que poderia ter sido obtido em venda pública dos
Bens Alienados Fiduciariamente ou, ainda, ao do valor total das Obrigações
Garantidas, sendo vedada expressamente sua alienação por preço vil. Ademais, na
hipótese de ocorrência de um Evento de Excussão, todos e quaisquer eventuais
direitos das Alienantes Fiduciantes de receberem quaisquer Rendimentos das Ações
cessarão, passando tais direitos a serem exercidos exclusivamente pelo Credor
Fiduciário, conforme previsto neste Contrato, devendo tais rendimentos ser pagos
na Conta Vinculada.
7.2.7. A eventual execução parcial da garantia não afetará os termos e condições
deste Contrato em benefício do Credor Fiduciário, sendo certo que as disposições
deste Contrato permanecerão válidas e em pleno vigor até a ocorrência de uma
das hipóteses previstas na Cláusula 8.4 abaixo.
7.2.8. Na hipótese de excussão dos Bens Alienados Fiduciariamente, as Alienantes
Fiduciantes não terão qualquer direito de reaver da Tucano Holdings III qualquer
valor pago ao Credor Fiduciário a título de liquidação das Obrigações Garantidas
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com os valores decorrentes da alienação e transferência dos Bens Alienados
Fiduciariamente,

não

se

sub-rogando,

portanto,

nos

direitos

de

crédito

correspondentes às Obrigações Garantidas. As Alienantes Fiduciantes reconhecem,
portanto, que: (i) não terão qualquer pretensão ou ação contra a Tucano Holdings
III, o Credor Fiduciário e/ou os compradores dos Bens Alienados Fiduciariamente;
e (ii) a ausência de sub-rogação não implica enriquecimento sem causa das Tucano
Holdings III, do Credor Fiduciário e/ou dos compradores dos Bens Alienados
Fiduciariamente, haja vista que (a) as Alienantes Fiduciantes são beneficiárias
indiretas do Termo de Emissão; (b) em caso de excussão da presente garantia, a
não sub-rogação representará um aumento equivalente e proporcional no valor dos
Bens Alienados Fiduciariamente; e (c) o valor residual de venda dos Bens Alienados
Fiduciariamente será restituído às Alienantes Fiduciantes após a liquidação integral
das Obrigações Garantidas.
7.2.9. Na hipótese de o produto da excussão da Alienação Fiduciária não ser
suficiente para a plena quitação das Obrigações Garantidas e quaisquer despesas
de cobrança, a Tucano Holdings III continuará obrigada em relação aos valores
remanescentes, sem prejuízo do direito do Credor Fiduciário de excutir qualquer
outra garantia constituída nos termos do Termo de Emissão. Independentemente
de tal comunicação, os juros e demais encargos moratórios incidirão desde o
vencimento das Obrigações Garantidas. Havendo, após a excussão da Alienação
Fiduciária e a liquidação de todas as Obrigações Garantidas, quaisquer recursos
remanescentes decorrentes da excussão da Alienação Fiduciária, o Credor
Fiduciário deverá transferir tais recursos, em até 2 (dois) Dias Úteis, para as contas
correntes das Alienantes Fiduciantes por estas indicadas, que poderão utilizá-los
livremente.
7.2.10.

Fica certo e ajustado que, nas hipóteses previstas nesta Cláusula VII,

o Credor Fiduciário poderá executar ou excutir a garantia objeto deste Contrato
quantas vezes forem necessárias para os fins de amortizar ou liquidar as
Obrigações Garantidas, observado o disposto na Cláusula 7.2.4 acima.
7.2.11.

As Alienantes Fiduciantes e a Tucano Holdings III neste ato

renunciam, em favor do Credor Fiduciário, a qualquer privilégio legal que possa
afetar a livre e integral exequibilidade ou exercício de quaisquer direitos do Credor
Fiduciário nos termos deste Contrato, estendendo-se referida renúncia, inclusive e
sem qualquer limitação, a quaisquer direitos de preferência ou direitos relativos à
posse indireta da garantia por parte do Credor Fiduciário.
7.3.

Fica expressamente estabelecido que o Credor Fiduciário deterá a

propriedade resolúvel dos Bens Alienados Fiduciariamente. Na qualidade de
proprietário fiduciário dos Bens Alienados Fiduciariamente, o Credor Fiduciário
poderá praticar todos os atos necessários para salvaguardar tais direitos, conforme
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aqui previsto e nos termos da lei aplicável.
7.4.

Sem prejuízo do disposto nesta Cláusula VII, as Alienantes Fiduciantes e a

Tucano Holdings III outorgam, nesta data, o instrumento particular de procuração
em favor do Credor Fiduciário, nos termos do Anexo B ao presente Contrato. Tal
procuração é outorgada como condição deste Contrato, a fim de assegurar o
cumprimento das obrigações aqui estabelecidas, nos termos do artigo 684 do
Código Civil. Tal procuração deverá ser válida e eficaz (i) pelo período de 1 (um)
ano contado da data abaixo; (ii) até o implemento da Condição Resolutiva; ou (iii)
até que as Obrigações Garantidas definidas no Contrato tenham sido integralmente
cumpridas ou liberadas pelo outorgado, o que ocorrer primeiro, e ser renovada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu vencimento. As Alienantes
Fiduciantes comprometem-se a, após solicitação nesse sentido pelo Credor
Fiduciário, entregar um instrumento de procuração equivalente a cada sucessor do
Credor Fiduciário (desde que a cessão seja permitida no âmbito do Termo de
Emissão) e, conforme venha a ser exigido, sempre que necessário para assegurar
que o Credor Fiduciário (ou qualquer sucessor) disponha dos poderes exigidos para
praticar os atos e exercer os direitos aqui previstos.
CLÁUSULA VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1.

No exercício de seus direitos contra as Alienantes Fiduciantes e/ou a Tucano

Holdings III conforme previsto em lei ou neste Contrato, o Credor Fiduciário,
diretamente ou por seus representantes, sucessores ou cessionários, poderá
exercer os direitos a que possa fazer jus contra quaisquer terceiros ou quanto a
esta garantia, e nenhuma omissão ou atraso do Credor Fiduciário, de quaisquer de
seus respectivos agentes, sucessores ou cessionários, em exercer tais direitos ou
em cobrar quaisquer pagamentos de tal terceiro ou executar quaisquer garantias,
ou qualquer liberação de tal terceiro desonerará as Alienantes Fiduciantes e/ou a
Tucano Holdings III de qualquer obrigação sob o presente Contrato, nem
prejudicará, diminuirá ou de outra forma prejudicará ou afetará os direitos, sejam
eles expressos, implícitos ou atribuídos por força da legislação aplicável ao Credor
Fiduciário.
8.2.

As Alienantes Fiduciantes e/ou a Tucano Holdings III deverão permanecer

obrigadas sob o presente e os Bens Alienados Fiduciariamente deverão permanecer
sujeitos aos direitos de garantia concedidos por meio deste, a todo tempo, até a
extinção deste Contrato, nos termos da Cláusula 8.5, sem limites e sem qualquer
reserva de direitos contra as Alienantes Fiduciantes e/ou a Tucano Holdings III, e
sem aviso para ou consentimento adicional pelas Alienantes Fiduciantes e/ou pela
Tucano Holdings III, não obstante:
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(i) qualquer renovação, prorrogação, aditamento, modificação, antecipação,
contrato entre as Partes, renúncia ou cessão do Termo de Emissão, desde que
realizados nos termos permitidos no Termo de Emissão;
(ii) qualquer mudança no prazo, forma, local, valor ou moeda de pagamento
das Obrigações Garantidas nos termos do Termo de Emissão;
(iii) qualquer providência (ou falta de qualquer providência) tomada pelo Credor
Fiduciário, nos termos ou em respeito ao Termo de Emissão, no exercício de
qualquer medida remediadora, poder ou privilégio ali previstos ou na lei, por
equidade ou em qualquer outro lugar, ou renúncia de qualquer medida
remediadora, poder, privilégio ou prorrogação do tempo para o cumprimento de
qualquer obrigação prevista no Termo de Emissão; e
(iv) a venda, troca, renúncia, cessão ou liberação de qualquer garantia prestada
no âmbito do Termo de Emissão ou outra garantia a qualquer tempo mantida
pelo Credor Fiduciário para o pagamento das Obrigações Garantidas, nos limites
da legislação aplicável.
8.3.

Todas as notificações e outros comunicados aqui estabelecidos deverão ser

enviados às Partes por escrito e endereçados, entregues ou transmitidos ao endereço
de correio eletrônico estabelecido abaixo ou a outro endereço que venha a ser
designado por qualquer Parte por notificação à outra Parte. Qualquer notificação, se
enviada pelo correio e corretamente endereçada com porte pré-pago ou se
corretamente endereçada e enviada por serviço de entrega expressa pré-pago, será
considerada entregue quando recebida; qualquer notificação, se transmitida por
correio eletrônico, será considerada entregue quando sua confirmação de transmissão
for recebida pelo transmissor.
I.

Se para as Alienantes Fiduciantes:

UNIPAR CARBOCLORO S.A.
Avenida Juscelino Kubitschek, 1.327, 22º andar – Sala Djanira – São Paulo – SP CEP 04543-011
At.: Estruturação Financeira
Telefone: 55 11 3704-4202 / (11) 3704-4234
Correio Eletrônico: estruturacao.financeira@aes.com / tesouraria@unipar.com
AES TUCANO HOLDING I S.A.
Av. Nações Unidas 12.495 – 12º andar – Brooklin Paulista – São Paulo – SP – CEP
04578-000
At.: Fernanda Fontes e/ou Cinthia Vicente
Telefone: 55 11 4197-4889
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Correio

Eletrônico:

fernanda.fontes@aes.com

/

Cinthia.vicente@aes.com/

tesouraria@unipar.com
II.

Se para a Tucano Holdings III:

TUCANO HOLDINGS III S.A.
Av. Nações Unidas 12.495 – 12º andar – Brooklin Paulista – São Paulo – SP – CEP
04578-000
At.: Estruturação Financeira
Telefone: 55 11 4197-4889
Correio Eletrônico: estruturacao.financeira@aes.com / tesouraria@unipar.com
III.

Se para o Credor Fiduciário:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.
Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102
A/C: Antonio Amaro | Maria Carolina Abrantes
Tel: (21) 3514-0000
E-mail: af.controles@oliveiratrust.com.br
8.3.1. As notificações enviadas por uma Parte a outra, nos termos deste Contrato,
serão enviadas por escrito, devendo ser remetidas por carta protocolada ou
registrada nos endereços constantes da Cláusula 8.3. Caso haja recusa em receber
as notificações, estas poderão ser feitas por meio de notificação judicial ou
extrajudicial. Caso qualquer das Partes mude de endereço, deverá prontamente
notificar a outra Parte, em tempo hábil para que eventual notificação seja entregue
no endereço correto, responsabilizando-se por qualquer dano que decorra dessa
mudança de endereço eventualmente não informada.
8.3.2. A mudança de qualquer um dos endereços acima deverá ser comunicada,
de imediato, a todas as Partes.
8.4.

As garantias outorgadas no âmbito deste Contrato serão liberadas (i) pelo

Credor Fiduciário mediante o cumprimento e quitação integral das Obrigações
Garantidas; ou (ii) mediante implemento da Condição Resolutiva, o que ocorrer
primeiro, devendo o Credor Fiduciário, em qualquer das hipóteses previstas nesta
cláusula, entregar às Alienantes Fiduciárias, em até 5 (cinco) Dias Úteis da
respectiva solicitação nesse sentido, termo de liberação conforme Anexo C do
presente Contrato.
8.5.

Nenhum termo ou condição contido no presente Contrato poderá ser objeto

de renúncia, aditamento ou modificação, a menos que sejam formalizados por
escrito e assinados pelas Alienantes Fiduciantes, pela Tucano Holdings III e pelo
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Credor Fiduciário. A omissão ou o atraso no exercício de qualquer direito, poder ou
privilégio aqui previsto não poderá ser interpretado como renúncia ou novação de
qualquer direito, poder ou privilégio decorrente do presente Contrato ou de
qualquer outro instrumento. O exercício parcial de qualquer direito não impedirá o
seu exercício futuro ou de qualquer outro direito. A renúncia expressa por escrito
a um determinado direito não deverá ser considerada como renúncia a qualquer
outro direito.
8.6.

Se qualquer cláusula deste Contrato for considerada inválida ou não

exequível por uma autoridade de qualquer jurisdição competente, a referida
cláusula deverá ser eliminada do Contrato, sem, contudo, afetar a validade ou a
exequibilidade das demais cláusulas. Em substituição a qualquer cláusula assim
eliminada, as Partes deverão negociar uma disposição similar, que reflita a intenção
original das Partes, na medida do permitido pela respectiva decisão proferida pela
referida autoridade.
8.7.

A Alienação Fiduciária aqui avençada será adicional a e sem prejuízo de

qualquer outra garantia ou direito real de garantia outorgado pelas Alienantes
Fiduciantes e pela Tucano Holdings III como garantia das Obrigações Garantidas
nos termos do Termo de Emissão, bem como poderá ser executada de forma
isolada, alternativa ou conjuntamente com qualquer outra garantia ou direito real
de garantia, conforme o caso, a exclusivo critério do Credor Fiduciário.
8.8.

Este Contrato não constitui novação nem tampouco modifica quaisquer

obrigações das Alienantes Fiduciantes e da Tucano Holdings III para com o Credor
Fiduciário nos termos de quaisquer contratos entre eles celebrados, inclusive, entre
outros, o Termo de Emissão.
8.9. O exercício pelo Credor Fiduciário de qualquer um de seus respectivos direitos
ou recursos previstos neste Contrato não exonerará as Alienantes Fiduciantes ou a
Tucano Holdings III de quaisquer de seus deveres ou obrigações nos termos do
Termo de Emissão ou ainda documentos e instrumentos a eles relativos.
8.10. Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e começa a
vigorar na data de sua assinatura e deverá (i) permanecer em pleno vigor e efeito
até a ocorrência da hipótese previstas na Cláusula 8.4; (ii) vincular as Partes, seus
sucessores e cessionários autorizados; bem como (iii) beneficiar as Partes e seus
sucessores e cessionários autorizados. Sem limitar a generalidade do disposto no
item “iii”, e na medida do permitido pelo Termo de Emissão, o Credor Fiduciário
poderá ceder ou de outra forma transferir seus direitos e obrigações, com relação
a este Contrato e aos Bens Alienados Fiduciariamente, no todo ou em parte, desde
que haja cessão do Termo de Emissão.
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8.11. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil e constitui título executivo extrajudicial, de acordo com os
termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. As Alienantes
Fiduciantes e a Tucano Holdings III, neste ato, reconhecem e concordam que toda
e qualquer obrigação assumida ou que lhes possa ser imputada nos termos do
presente Contrato ou a ele relacionada, estará sujeita à execução específica de
acordo com, entre outros, o artigo 498 e respectivo parágrafo único do Código de
Processo Civil.
8.12. As Partes obrigam-se, de forma irrevogável, a submeter-se à jurisdição do
foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, para resolver quaisquer
disputas ou controvérsias oriundas deste Contrato, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiados que sejam.
8.13. Para fins dos artigos 47 e 48 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e de
demais

legislações

aplicáveis,

as

Alienantes

Fiduciantes

apresentaram

e

entregaram a Certidão Negativa de Débito relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, conforme Anexo D do presente Contrato.
8.14. As Partes reconhecem que as declarações de vontade das partes
contratantes mediante assinatura digital presumem-se verdadeiras em relação aos
signatários quando é utilizado o processo de certificação disponibilizado pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, conforme admitido pelo
artigo 10 e seu parágrafo primeiro da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto
de 2001, em vigor no Brasil, reconhecendo essa forma de contratação em meio
digital e informático como válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo
extrajudicial para todos os fins de direito.
8.15. Este Contrato produz efeitos para todas as Partes a partir da data nele
indicada, ainda que uma ou mais Partes realizem a assinatura eletrônica em data
posterior. Ademais, ainda que alguma das partes venha a assinar eletronicamente
este instrumento em local diverso, o local de celebração deste instrumento é, para
todos os fins, a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme abaixo
indicado.
Estando assim as Partes certas e ajustadas, firmam o presente instrumento
eletronicamente, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam

[Local e data]
[Assinaturas]
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ANEXO A [AO ANEXO V]
MODELO DE ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AÇÕES EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS
[local e data]
À
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.
Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102
A/C: Maria Carolina Abrantes
Tel: (21) 3514-0000
E-mail: ger2.agente@oliveiratrust.com.br
Ref.: Aditivo nº [--] ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações
em Garantia e Outras Avenças (“Aditivo”).
Prezados Senhores:
Referimo-nos ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em
Garantia e Outras Avenças (“Contrato”), datado de [--] de [--] de 2022, celebrado
entre (i) OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com domicílio na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, CEP 04534004, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 36.113.876/0004-34 (“Credor Fiduciário”);
(ii) UNIPAR CARBOCLORO S.A., sociedade por ações com registro de companhia
aberta perante a CVM sob o n.º 11.592, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, n.º 1.327, 22º andar – Sala
Djanira, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.958.695/0001-78, com
registro de seus atos constitutivos na JUCESP sob o NIRE 35300454758, neste ato
representada nos termos de seu estatuto social (“Unipar”); (iii) AES TUCANO
HOLDING I S.A., com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista, Sala
Confiabilidade, CEP: 04578-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.113.381/000174, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“AES Tucano” e em
conjunto com Unipar, as “Alienantes Fiduciantes”); e (iv) TUCANO HOLDINGS
III S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a
Comissão de Valores Mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1.376, ESC 121, Torre A –
Torre Nações Unidas, Sala Colaboração, Cidade Monções, CEP 04571-936, inscrita
CNPJ/ME sob o n.º 35.714.529/0001-51, com registro de seus atos constitutivos
na JUCESP sob o NIRE 35300545699; devidamente registrado como segue:
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Cartório de Registro

Cidade

nº do Registro

Registro de Títulos e

[--]

[--]

Documentos da Cidade de [-], Estado de [--]
Considerando que, na presente data, a [--] subscreveu/adquiriu [--] ações
e/ou outros valores mobiliários [identificar espécie das ações e/ou outros valores
mobiliários] emitidas pela [--]s, e os signatários do presente desejam formalizar a
constituição de um direito real de garantia sobre tais ações, nos termos e condições
do Contrato.
Os

signatários

do

presente

obrigam-se,

em

caráter

irrevogável

e

irretratável, por si e seus sucessores e cessionários, ao quanto segue:
1.

Os termos grafados com letra inicial em maiúsculo empregados neste

Aditivo terão os significados a eles respectivamente atribuídos no Contrato.
2.

Salvo qualquer disposição em contrário prevista neste instrumento, todos

os termos e condições do Contrato aplicam-se total e automaticamente a este
Aditamento, mutatis mutandis, e deverão ser considerados como uma parte
integral deste, como se estivessem transcritos neste instrumento.
3.

[--], pelo presente instrumento, e de forma irrevogável e irretratável, dá

em alienação fiduciária ao Credor Fiduciário, as ações na presente data e
identificadas abaixo (e que não constaram do Considerando (B) e do item (i) da
Cláusula 2.1 do Contrato, ou de qualquer outro aditivo ao Contrato), em conjunto
com todos os direitos decorrentes dos Bens Alienados Fiduciariamente, tal como no
Contrato. Todas as disposições relacionadas aos Bens Alienados Fiduciariamente
serão aplicáveis, mutatis mutandi, às Garantias Adicionais, a qual passa, a partir
da presente data, a fazer parte integrante dos Bens Alienados Fiduciariamente,
para todos os fins e efeitos previstos no Contrato e em lei:
[Listar Garantias Adicionais]
3.

Pelo

presente,

integralmente,

todas

as
as

Alienantes
declarações,

Fiduciantes
garantias,

ratificam,
procurações

expressa
e

e

avenças,

respectivamente prestadas, outorgadas e contratadas no Contrato, como se tais
declarações, garantias, procurações e avenças estivessem aqui integralmente
transcritas.
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4.

As Alienantes Fiduciantes obrigam-se a tomar todas as providências

necessárias à formalização do presente Aditivo, tal como previsto no Contrato e em
lei.
5.

Exceto como expressamente aditado nos termos do presente, todas

as disposições, termos e condições do Contrato permanecem integralmente em
pleno vigor e efeito, sendo ora expressamente ratificados por todos os signatários
do presente.
6.

As disposições das Cláusulas 8.11 e 8.12 do Contrato são expressamente

reiteradas, sendo aplicáveis ao presente Aditivo, como se aqui estivessem
integralmente transcritas.
O presente Aditivo é firmado eletronicamente, nos termos da Cláusula 8.14
do Contrato, na presença das duas testemunhas abaixo-assinadas.
****
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ANEXO B [AO ANEXO V]
MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento, UNIPAR CARBOCLORO S.A., sociedade por ações
com registro de companhia aberta perante a CVM sob o n.º 11.592, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, n.º
1.327, 22º andar – Sala Djanira, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o n.º
33.958.695/0001-78, com registro de seus atos constitutivos na JUCESP sob o
NIRE 35300454758, neste ato representada nos termos de seu estatuto social
(“Unipar”); AES TUCANO HOLDING I S.A., com sede no Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar,
Brooklin Paulista, Sala Confiabilidade, CEP: 04578-000, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 33.113.381/0001-74, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
(“AES Tucano” e em conjunto com Unipar, as “Alienantes Fiduciantes”); e
TUCANO HOLDINGS III S.A., sociedade por ações sem registro de companhia
aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1.376,
ESC 121, Torre A – Torre Nações Unidas, Sala Colaboração, Cidade Monções, CEP
04571-936, inscrita CNPJ/ME sob o n.º 35.714.529/0001-51, com registro de seus
atos constitutivos na JUCESP sob o NIRE 35300545699 (“Tucano Holdings III”
e, em conjunto com a Alienantes Fiduciantes, as “Outorgantes”), nomeiam e
constituem,

de

forma

irrevogável

e

irretratável,

a

OLIVEIRA

TRUST

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição
financeira com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o
n° 36.113.876/0004-34 (“Outorgado”), como seu bastante procurador, nos
termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil, outorgando-lhe poderes ad
judicia, ad negotia e especiais para, sem prejuízo dos demais direitos previstos em
lei, especialmente aqueles previstos no Código Civil, nos termos do Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças celebrado
em [--] de [--] de 2022, entre as Outorgantes e o Outorgado (conforme aditado de
tempos em tempos, “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”), até que haja
o pagamento total das Obrigações Garantidas:
Independentemente da ocorrência de um Evento de Excussão:
(i)

exercer todos os atos necessários à conservação e defesa dos Bens

Alienados Fiduciariamente;
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(ii)

firmar documento e praticar qualquer ato em nome das Outorgantes

necessário exclusivamente para constituir, conservar, formalizar e validar a
referida Alienação Fiduciária sobre as Garantias Adicionais;
Após a ocorrência de um Evento de Excussão e enquanto perdurar referido evento:

(i)

cobrar, receber, vender ou fazer com que seja vendida, ceder, conferir

opção ou opções de compra ou de outra forma alienar, conforme o caso, a
totalidade ou qualquer parte dos Bens Alienados Fiduciariamente, por meio de
venda pública ou privada, obedecida a legislação aplicável, e independentemente
de qualquer notificação judicial ou extrajudicial;

(ii)

demandar e receber quaisquer Rendimentos das Ações e os recursos

oriundos da alienação dos Bens Alienados Fiduciariamente, aplicando-os no
pagamento e/ou amortização das Obrigações Garantidas, devendo deduzir todas
as despesas e tributos eventualmente incidentes e entregar às Alienantes
Fiduciantes, o que eventualmente sobejar;

(iii)

assinar instrumentos e praticar os atos que sejam necessários para efetuar

a venda pública ou privada das Ações, independentemente de qualquer notificação
judicial ou extrajudicial, inclusive requerer a respectiva autorização ou aprovação,
perante qualquer terceiro ou autoridade governamental, incluindo, sem limitação,
a ANEEL e qualquer bolsa de valores ou câmara de liquidação na hipótese de um
leilão;

(iv)

firmar os respectivos contratos de venda e quaisquer outros documentos

que possam ser necessários para o fim de formalizar a transferência dos Bens
Alienados Fiduciariamente, no todo ou em parte, a quaisquer terceiros, inclusive,
sem qualquer limitação, Termos de Transferências nos Livros de Transferência e/ou
Registro de Ações Nominativas da Tucano Holdings III, conforme o caso,
transferindo posse e domínio, dando e recebendo quitações;

(v)

representar as Outorgantes na República Federativa do Brasil, em juízo ou

fora dele, perante terceiros e todas e quaisquer agências ou autoridades federais,
estaduais ou municipais, em todas as suas respectivas divisões e departamentos,
incluindo, entre outras, juntas comerciais, conforme o caso, Cartórios de Registro
de Títulos e Documentos, bancos, MME, ANEEL e a Secretaria da Receita Federal
do Brasil; e

(vi)

praticar qualquer ato e firmar qualquer instrumento de acordo com os

termos e para os fins desta Procuração, respeitado o disposto no Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações.
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Os termos em maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos
neste instrumento terão os mesmos significados a eles atribuídos no Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações.
Os poderes aqui outorgados são adicionais aos poderes outorgados pelas
Outorgantes ao Outorgado nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações
e não cancelam ou revogam qualquer um de tais poderes, e o Outorgado poderá
substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva, os poderes ora
conferidos, desde que para advogados, assessores internos e despachantes
contratados pelo Outorgado para este fim.
Esta procuração é irrevogável, irretratável, válida e efetiva, sendo sua outorga
condição do negócio, conforme previsto nos artigos 684 e seguintes do Código Civil,
e será válida (i) pelo período de 1 (um) ano contado da data abaixo; (ii) até o
implemento da Condição Resolutiva; ou (iii) ou até que as Obrigações Garantidas
definidas no Contrato tenham sido integralmente cumpridas ou liberadas pelo
Outorgado, o que ocorrer primeiro.
A presente procuração será regida e interpretada em conformidade com as leis da
República Federativa do Brasil.
[Local e data]
[Assinaturas]
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ANEXO C [AO ANEXO V]
MODELO DE TERMO DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA
TERMO DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA
Pelo

presente

Termo

de

Liberação

de

Garantia,

OLIVEIRA

TRUST

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição
financeira com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o
n° 36.113.876/0004-34, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social,
por seus representantes legalmente habilitados abaixo assinados (“Credor
Fiduciário”), na qualidade de beneficiário da garantia constituída por UNIPAR
CARBOCLORO S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta
perante a CVM sob o n.º 11.592, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, n.º 1.327, 22º andar – Sala Djanira, CEP
04543-011, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.958.695/0001-78, com registro de seus
atos constitutivos na JUCESP sob o NIRE 35300454758, neste ato representada
nos termos de seu estatuto social (“Unipar”); AES TUCANO HOLDING I S.A.,
com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações
Unidas, nº 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista, Sala Confiabilidade, CEP: 04578000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.113.381/0001-74, neste ato representada
na forma de seu Estatuto Social (“AES Tucano” e em conjunto com Unipar, as
“Alienantes Fiduciantes”), por meio do Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças celebrado em [--] de [--] de
2022, entre as Alienantes Fiduciantes e o Credor Fiduciário, dentre outras partes
(conforme aditado de tempos em tempos, “Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações”) registrado no [--] sob o nº [--]:
Desconstitui e libera a garantia constituída no âmbito do Contrato de Alienação
Fiduciária de Ações.
Autoriza as Alienantes Fiduciantes a averbar a liberação da garantia nos respectivos
Livros de Registro de Ações Nominativas e de Transferência de Ações da Tucano
Holdings III; e, ainda, perante os registros competentes, da Alienação Fiduciária
constituída por meio do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações.
Para todos os fins de direito, os oficiais dos respectivos cartórios e as Alienantes
Fiduciantes ficam autorizadas a tomarem todas as medidas e providências
necessárias para a liberação da garantia aqui prevista.
[Local e data]
[Assinaturas]
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ANEXO D [AO ANEXO V]
[Certidão Negativa de Débito relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União]
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ANEXO VI
AO TERMO DE EMISSÃO
Outras emissões de valores mobiliários da Emitente e/ou de sociedades
coligadas, controladas, controladoras ou integrantes do mesmo grupo
societário da Emitente nas quais atua o Agente Fiduciário

Emissora: AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Ativo: Debênture
Série: 1

Emissão: 8

Volume na Data de Emissão: R$
200.000.000,00

Quantidade de ativos: 200000

Data de Vencimento: 15/05/2030
Taxa de Juros: IPCA + 6,0215% a.a. na base 252.
Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.
Garantias: Consubstanciada por cessão fiduciária de direitos creditórios (a) da Conta
Reserva e Pagamento Emissora e da Conta de Complementação de ICSD e dos recursos
que nelas venham a ser depositados; (b) dos direitos creditórios decorrentes dos
contratos de mútuo celebrados e a serem celebrados entre qualquer das SPEs e a
Emissora; (b) dos direitos creditórios decorrentes dos contratos de mútuo celebrados e a
serem celebrados entre qualquer das SPEs e a Emissora; e (c) todos os dividendos,
proventos, frutos, lucros, rendimentos, bonificações, juros sobre capital próprio,
distribuições e demais direitos creditórios em relação às Ações Empenhadas. Com penhor
de (a) a totalidade das ações de emissão das SPEs de titularidade da Emissora; (b)
quaisquer novas ações de emissão das SPEs que venham a ser subscritas, adquiridas ou
de titularidade da Emissora; e (c) quaisquer outros bens entregues, à Emissora em
decorrência de qualquer redução do capital social, incorporação, fusão, cisão, permuta de
ações, conferência de bens, liquidação ou dissolução, total ou parcial, ou qualquer outra
forma de reorganização societária de qualquer SPE. Com garantia fidejussória adicional,
por intermédio de fiança, prestadas pelas SPEs: Boa Hora 1 Geradora de Energia Solar
S.A.; Boa Hora 2 Geradora de Energia Solar S.A.; e Boa Hora 3 Geradora de Energia Solar
S.A.
Emissora: AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Ativo: Debênture
Série: 1

Emissão: 5

Volume na Data de Emissão: R$
180.000.000,00

Quantidade de ativos: 180000

Data de Vencimento: 15/12/2023
Taxa de Juros: IPCA + 6,5365% a.a. na base 252.
Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.
Emissora: AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Ativo: Debênture
Série: 1

Emissão: 6
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Volume na Data de Emissão: R$
682.380.000,00

Quantidade de ativos: 682380000

Data de Vencimento: 15/04/2022
Taxa de Juros: CDI + 0,9% a.a. na base 252.
Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.
Emissora: AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Ativo: Debênture
Série: 1

Emissão: 9

Volume na Data de Emissão: R$
1.380.000.000,00

Quantidade de ativos: 1380000

Data de Vencimento: 15/03/2027
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1% a.a. na base 252.
Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.
Emissora: AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Ativo: Debênture
Série: 2

Emissão: 6

Volume na Data de Emissão: R$
317.620.000,00

Quantidade de ativos: 317620000

Data de Vencimento: 15/04/2024
Taxa de Juros: 6,7842% a.a. na base 252.
Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.
Emissora: AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Ativo: Debênture
Série: 2

Emissão: 9

Volume na Data de Emissão: R$
641.090.000,00

Quantidade de ativos: 641090

Data de Vencimento: 15/03/2029
Taxa de Juros: 4,713% do IPCA.
Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.
Emissora: AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Ativo: Debênture
Série: 3

Emissão: 9

Volume na Data de Emissão: R$
178.910.000,00

Quantidade de ativos: 178910

Data de Vencimento: 15/03/2029
Taxa de Juros: 4,713% do IPCA.
Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.
Emissora: AES TUCANO HOLDING II S.A
Ativo: Debênture
Série: 1

Emissão: 1

Anexo VI - 2

D4Sign 22c6ee78-04d1-4484-ba0a-3c57caf4319e - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Volume na Data de Emissão: R$
300.000.000,00

Quantidade de ativos: 300000

Data de Vencimento: 15/09/2041
Taxa de Juros: IPCA + 6,0594% a.a. na base 252.
Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.
Garantias: (i) Fiança.
Emissora: TUCANO HOLDINGS III S.A.
Ativo: Debênture
Série: 1

Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$
200.000.000,00

Quantidade de ativos: 200000

Data de Vencimento: 15/09/2041
Taxa de Juros: 6,586% a.a. na base 252.
Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.
Garantias: (i) Fiança.
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