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Novembro de 2021 

 

14ª EMISSÃO 
 

O Gestor esteve em 25/11/2021 na Assembleia Geral de Debenturistas da 14ª  Emissão de 

Debêntures da AMERICANAS S.A. Estavam presentes representantes de 85,39% das 

debêntures em circulação. 

Instalada a Assembleia, os Debenturistas Presentes votaram da seguinte forma: 

(i) Debenturistas representando 85,39% das Debêntures em Circulação aprovaram a 

outorga de anuência prévia à Companhia para realização da Reorganização Societária, 

conforme termos descritos na “Proposta da Administração” divulgada pela Emissora em 

03 de novembro de 2021 e na “Nova Proposta da Administração” divulgada pela 

Emissora em 23 de novembro de 2021; 

(ii)  Debenturistas representando 85,39% das Debêntures em Circulação aprovaram a 

concessão de autorização prévia para a alteração do controle acionário da Companhia, 

em razão da realização da Reorganização Societária, sem que isso seja considerado um 

Evento de Vencimento Antecipado; e 

(iii) Debenturistas representando 85,39% das Debêntures em Circulação autorizaram que o 

Agente Fiduciário possa praticar, em conjunto com a Companhia, todas as providências 

necessárias para o cumprimento integral das deliberações tomadas no âmbito desta 

Assembleia. 

 

Tendo em vista a aprovação dos termos da Ordem do Dia na presente Assembleia, a 

Companhia pagará aos debenturistas um prêmio flat equivalente a 0,10% do Valor Nominal 

Unitário das Debêntures, em 1º de dezembro de 2021. 

O Gestor votou favoravelmente aos itens acima por entender que a proposta não deverá ser 

negativa para os fundamentos da companhia e pela compensação na forma do pagamento 

do waiver fee. 
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Fundos com exposição: 

 

 
 
 
13ª EMISSÃO 
 

O Gestor esteve em 25/11/2021 na Assembleia Geral de Debenturistas da 13ª  Emissão de 

Debêntures da AMERICANAS S.A. Estavam presentes representantes de 86,04% das 

debêntures em circulação. 

Instalada a Assembleia, os Debenturistas Presentes votaram da seguinte forma: 

(i) Debenturistas representando 86,04% das Debêntures em Circulação aprovaram a 

outorga de anuência prévia à Companhia para realização da Reorganização Societária, 

conforme termos descritos na “Proposta da Administração” divulgada pela Emissora em 

03 de novembro de 2021 e na “Nova Proposta da Administração” divulgada pela 

Emissora em 23 de novembro de 2021; 

(ii)  Debenturistas representando 86,04% das Debêntures em Circulação aprovaram a 

concessão de autorização prévia para a alteração do controle acionário da Companhia, 

em razão da realização da Reorganização Societária, sem que isso seja considerado um 

Evento de Vencimento Antecipado; e 

(iii) Debenturistas representando 86,04% das Debêntures em Circulação autorizaram que o 

Agente Fiduciário possa praticar, em conjunto com a Companhia, todas as providências 

necessárias para o cumprimento integral das deliberações tomadas no âmbito desta 

Assembleia. 

 

Tendo em vista a aprovação dos termos da Ordem do Dia na presente Assembleia, a 

Companhia pagará aos debenturistas um prêmio flat equivalente a 0,10% do Valor Nominal 

Unitário das Debêntures, em 1º de dezembro de 2021. 
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O Gestor votou favoravelmente aos itens acima por entender que a proposta não deverá 

ser negativa para os fundamentos da companhia e pela compensação na forma do 

pagamento do waiver fee. 

 

 
 
15ª EMISSÃO 
 

O Gestor esteve em 25/11/2021 na Assembleia Geral de Debenturistas da 15ª  Emissão de 

Debêntures da AMERICANAS S.A. Estavam presentes representantes de 95,31% das 

debêntures em circulação. 

Instalada a Assembleia, os Debenturistas Presentes votaram da seguinte forma: 

(i) Debenturistas representando 95,31% das Debêntures em Circulação aprovaram a 

outorga de anuência prévia à Companhia para realização da Reorganização Societária, 

conforme termos descritos na “Proposta da Administração” divulgada pela Emissora em 

03 de novembro de 2021 e na “Nova Proposta da Administração” divulgada pela 

Emissora em 23 de novembro de 2021; 

(ii)  Debenturistas representando 95,31% das Debêntures em Circulação aprovaram a 

concessão de autorização prévia para a alteração do controle acionário da Companhia, 

em razão da realização da Reorganização Societária, sem que isso seja considerado um 

Evento de Vencimento Antecipado; e 

(iii) Debenturistas representando 95,31% das Debêntures em Circulação autorizaram que o 

Agente Fiduciário possa praticar, em conjunto com a Companhia, todas as providências 

necessárias para o cumprimento integral das deliberações tomadas no âmbito desta 

Assembleia. 

 

Tendo em vista a aprovação dos termos da Ordem do Dia na presente Assembleia, a 

Companhia pagará aos debenturistas um prêmio flat equivalente a 0,10% do Valor Nominal 

Unitário das Debêntures, em 1º de dezembro de 2021. 

O Gestor votou favoravelmente aos itens acima por entender que a proposta não deverá ser 

negativa para os fundamentos da companhia e pela compensação na forma do pagamento 

do waiver fee. 
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Fundos com exposição: 

 
 

 


