
 

 

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 

CNPJ nº 06.626.253/0001-51 

NIRE 23.300.020.073 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

PARA A ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE 

DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, 

COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO 

PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA EMPREENDIMENTOS PAGUE 

MENOS S.A. 

A administração da EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A., com sede na cidade de Fortaleza, 

Estado do Ceará, na Rua Senador Pompeu, nº 1.520, Centro, CEP 60025-002, registrada na 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o número 471-5 (“Companhia”) vem, nos termos da 

legislação em vigor, submeter à deliberação de V.Sas., reunidos em assembleia geral de titulares 

das debêntures (“Debenturistas”) da 4ª (quarta) emissão pública de debêntures simples, não 

conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, 

para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição da Companhia (“Debêntures”, 

“Emissão” e “Assembleia Geral de Debenturistas” ou “AGD”, respectivamente), a ser realizada 

em primeira convocação em 30 de dezembro de 2019, às 11:00 horas, conforme edital de 

convocação divulgado na forma da lei e do “Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) 

Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com 

Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos 

de Distribuição, da Empreendimentos Pague Menos S.A.”, celebrado em 11 de janeiro de 2019 entre 

a Companhia e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na 

qualidade de agente fiduciário e representante dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), conforme 

aditado (“Escritura de Emissão”), a seguinte proposta: 

1 ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO 

1.1 A Escritura de Emissão estabelece, em sua Cláusula 7.1.2, item (viii), a vedação para que a 

Companhia assuma quaisquer novas dívidas ou emita novas Debêntures, conforme redação 

constante da Escritura de Emissão abaixo mencionada. A Companhia sugere a exclusão 

desta hipótese de vencimento antecipado. 

7.1.2. Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o vencimento 

das obrigações decorrentes das Debêntures, aplicando-se o disposto no item 7.3, abaixo, 

quaisquer dos eventos previstos em lei e/ou quaisquer dos seguintes Eventos de 

Inadimplemento: (...)  



(viii) concessão de preferência a outros créditos, assunção de novas dívidas ou emissão de 

debêntures, partes beneficiárias ou qualquer outro valor mobiliário, pela Emissora ou pela 

Fiadora; (...) 

Justificativa: A justificativa da administração da Companhia para a referida exclusão é o 

entendimento de que a cláusula foi indevidamente incluída na Escritura de Emissão, uma vez que, 

para a gestão ordinária de seus empréstimos e financiamentos, a Companhia formaliza com 

frequência novas dívidas com o propósito de rolagem dos seus financiamentos atuais, de acordo 

com os vencimentos dos contratos.; sendo assim, novos contratos foram e serão celebrados para 

substituir aqueles que venceram e vencerão. Adicionalmente, a administração da Companhia 

entende que o acompanhamento dos limites de endividamento deve ser realizado através dos 

índices de coberturas (covenants) estabelecidos na escritura. 

1.2 A Escritura de Emissão estabelece, em sua Cláusula 7.1.2, item (xii), a definição dos Índices 

Financeiros (conforme definidos na Escritura de Emissão), sendo que a Companhia gostaria 

de alterar a redação para incluir saldos de operações de hedge nas definições de Dívida 

Bruta e de Dívida Líquida (conforme definidas na Escritura de Emissão) e incluir na definição 

do EBITDA a dedução dos efeitos resultantes da norma IFRS16: 

7.1.2. Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o vencimento 

das obrigações decorrentes das Debêntures, aplicando-se o disposto no item 7.3, abaixo, 

quaisquer dos eventos previstos em lei e/ou quaisquer dos seguintes Eventos de 

Inadimplemento: (...) 

(xii) sem prejuízo do disposto no item (xi) acima, não observância, pela Emissora, dos 

seguintes índices e limites financeiros (em conjunto com o índice Dívida Líquida/EBITDA e 

Índice de Liquidez, “Índices Financeiros”), verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, 

com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Emissora e na memória de cálculo 

elaborada pela Emissora contendo todas as rubricas necessárias que demonstrem o 

cumprimento dos Índices Financeiros evidenciados nas notas explicativas das 

demonstrações financeiras e informações trimestrais da Emissora, em até 15 (quinze) dias 

corridos e 10 (dez) dias corridos, respectivamente, após a divulgação à CVM das respectivas 

demonstrações financeiras e informações trimestrais, até o pagamento integral dos valores 

devidos em virtude das Debêntures: 

 

 Índice 

EBITDA /Custo da Dívida Igual ou Superior a 1,45 vezes 

Dívida Bruta/EBITDA Igual ou Inferior a 4,0 vezes 

 

  



Sendo: 

“Custo da Dívida”: despesas de juros incidentes sobre o endividamento e os juros sobre 

antecipações de cartão de crédito. 

“Dívida Bruta”: somatório dos saldos das operações de empréstimos e financiamentos 

registrados no passivo circulante e no passivo não circulante, incluindo os saldos das 

operações de hedge, contratados com o objetivo de anular os riscos de variação nas 

taxas de juros ou moedas, registrados no ativo circulante e ativo não circulante; 

“Dívida Líquida”: somatório dos saldos das operações de empréstimos e financiamentos 

registrados no passivo circulante e no passivo não circulante, incluindo os saldos das 

operações de hedge, contratados com o objetivo de anular os riscos de variação nas 

taxas de juros ou moedas, registrados no ativo circulante e no ativo não circulante, 

menos o saldo de caixa e equivalentes de caixa; 

“EBITDA”: significa o lucro ou prejuízo líquido da Emissora, em bases consolidadas, relativo 

aos 12 meses anteriores à cada data de apuração, deduzidos: (a) das despesas (receitas) 

financeiras líquidas, (b) do imposto de renda e da contribuição social, (c) das despesas de 

depreciação e amortização, (d) do impairment sobre ativos, e (e) efeitos resultantes da 

norma IFRS16, conforme registrado na DF/ITR nas linhas aplicáveis; 

“Índice de Liquidez”: Razão entre o ativo circulante e o passivo circulante da Emissora. 

Justificativa: A justificativa da administração da Companhia para alteração das definições de “Dívida 

Bruta” e “Dívida Líquida” é de que a Companhia possui em sua carteira de empréstimos operações 

de 4.131 combinadas com contratos de hedge para eliminar a exposição cambial. Porém, para fins 

contábeis, nos momentos em que os contratos de hedge resultem em saldos favoráveis para a 

Companhia, este saldo é classificado no Balanço Patrimonial em contas ativas e, por consequência, 

não são contemplados na definição de Dívida que consta atualmente na Escritura de Emissão. A 

justificativa para alteração da definição de “EBITDA” é que, com a implementação da norma IFRS16 

no dia 1º (primeiro) de janeiro de 2019, os pagamentos mensais de contratos de alugueis e 

equipamentos, anteriormente registrados como despesas operacionais, passam a serem 

considerados como amortizações de contratos de arrendamento, favorecendo assim o cálculo do 

EBITDA. 

1.3 A Escritura de Emissão estabelece, em sua Cláusula 7.1.2, item (xi), (a) a definição do valor 

e da referência à data de verificação do índice de Dívida Líquida/EBITDA. A Companhia 

gostaria de alterar a determinação dessa data de verificação, para após 30 de junho de 

2020, de modo a atender melhor as definições ajustadas: 

7.1.2. Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o vencimento 

das obrigações decorrentes das Debêntures, aplicando-se o disposto no item 7.3, abaixo, 



quaisquer dos eventos previstos em lei e/ou quaisquer dos seguintes Eventos de 

Inadimplemento: (...) 

(xi) exceto se realizada uma Capitalização (conforme definido abaixo), não observância, pela 

Emissora, (a) em dois trimestres consecutivos; ou (b) em três trimestres alternados dentro 

de um período de 12 (doze) meses, dos seguintes índices e limites financeiros (“Dívida 

Líquida/EBITDA” e “Índice de Liquidez”, respectivamente), verificado trimestralmente pelo 

Agente Fiduciário, com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Emissora e na 

memória de cálculo elaborada pela Emissora contendo todas as rubricas necessárias que 

demonstrem o cumprimento do Índice de Liquidez evidenciado nas notas explicativas das 

demonstrações financeiras e informações trimestrais da Emissora, em até 15 (quinze) dias 

corridos e 10 (dez) dias corridos, respectivamente, após a divulgação à CVM das respectivas 

demonstrações financeiras e informações trimestrais, até o pagamento integral dos valores 

devidos em virtude das Debêntures: 

 

 Índice 

Dívida Líquida/EBITDA  Igual ou Inferior a 3,0 vezes 

Índice de Liquidez Igual ou Superior a 1,25 vezes 

 

Sem prejuízo do disposto acima, caso (a) o índice de Dívida Líquida/EBITDA seja, em 

qualquer data de verificação após 30 de junho de 2020, superior a 3,25 vezes; e/ou 

(b) o Índice de Liquidez seja, em qualquer data de verificação, inferior a 1,15 vezes; 

e/ou (c) uma vez verificado quaisquer dos índices indicados nos itens (a) ou (b), não 

seja realizada a Capitalização tal fato será imediatamente considerado um Evento de 

Vencimento Antecipado não automático para os fins desta Escritura de Emissão. 

Para fins desta Escritura de Emissão, “Capitalização” significa um aumento de capital a 

ser aprovado pelos acionistas da Emissora e integralizado em moeda corrente nacional, 

que deverá ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da data de 

verificação do descumprimento do índice Dívida Líquida/EBITDA e/ou do Índice de 

Liquidez. 

Justificativa: A justificativa da administração da Companhia é de que a Companhia está realizando 

ajustes em sua operação e estrutura de capital que possibilitem atender a definição desse índice 

financeiro ajustada, após 30 de junho de 2020. 



2 AUTORIZAR A NÃO DECLARAÇÃO DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA 4ª EMISSÃO 

DE DEBÊNTURES EM DECORRÊNCIA DE NOVAS DÍVIDAS E EMISSÕES DE 

DEBÊNTURES 

2.1 Em complemento às alterações mencionadas no item 1 acima, a Companhia solicita aos 

Debenturistas autorizar o Agente Fiduciário a não declarar o vencimento antecipado da 4ª 

(quarta) Emissão de Debêntures, em razão da realização da 5ª (quinta) emissão de 

Debêntures e de novas assunções de dívidas, ocorridas desde a 4ª (quarta) Emissão até a 

data de realização desta AGD, para gestão ordinária da Companhia e alongamento de suas 

dívidas.  

Justificativa: A justificativa da administração da Companhia para a referida renúncia está em linha 

com os motivos demonstrados no item 1.1 acima. 

3 CELEBRAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS 

Caso aprovada a proposta de alteração da Escritura de Emissão, conforme item 1 acima, ou a 

aprovação de renúncia (waiver), conforme indicada no item 2 acima, a administração da Companhia 

propõe que o Agente Fiduciário seja autorizado pelos Debenturistas a praticar todas as providências 

necessárias para o cumprimento integral das deliberações acima, inclusive, sem limitação, a não 

declaração de vencimento antecipado das Debêntures e a aprovação da renúncia temporária do 

índice financeiro, além da celebração do aditamento à Escritura de Emissão e demais documentos 

que se façam necessários, observadas as deliberações dos Debenturistas. 

4 CONCLUSÃO 

Importante ressaltar que as matérias acima ainda estão pendentes de aprovação pelo Conselho de 

Administração da Companhia. 

Os documentos relacionados à proposta foram disponibilizados aos senhores Debenturistas, na 

sede da Companhia, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Senador Pompeu, nº 1.520, 

Centro, CEP 60.025-002, e na sede do Agente Fiduciário, localizada na cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, sala 1.401, CEP 04534-002, bem como nos 

websites (i) da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br); (ii) da BM&FBOVESPA 

– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br); (iii) de relações com 

investidores da Companhia (http://paguemenos.riweb.com.br/); e (iv) do Agente Fiduciário 

(https://www.simplificpavarini.com.br/), desde a data do edital de convocação.  

A presente proposta poderá ser posteriormente complementada pela administração da Companhia, 

caso necessário, sendo que as eventuais propostas complementares serão divulgadas nos mesmos 

locais indicados acima. 

Pelos motivos acima, a administração da Companhia submete a presente proposta à apreciação 

dos senhores Debenturistas reunidos em AGD. 
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