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Prezados(as),

Participamos das Assembleias Gerais de Debenturistas da SMARTFIT ESCOLA DE

GINÁSTICA E DANÇA S.A. e remetemos a sugestão de texto para o informativo obrigatório a

ser transmitido para a CVM:

“O Gestor esteve presente em 23/03/2018 na Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª

Emissão de Debêntures da SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. para

deliberar sobre a Ordem do Dia:

Exame, discussão e votação pelos Debenturistas acerca da possibilidade de (i) alteração da

alínea “g” do item 6.29.2 da Escritura de Emissão, que trata da definição dos Índices

Financeiros, (ii) condicionamento da aprovação do item (i) ao pagamento de taxa de

anuência aos Debenturistas, e (iii) autorização ao Agente Fiduciário para que, em conjunto

com a Emissora e Garantidores, celebre o terceiro aditamento à Escritura de Emissão em

razão da alteração prevista no item (i).

Estiveram presentes debenturistas representando 93,33% das debêntures em circulação. A

unanimidade dos debenturistas presentes deliberaram: (i) aprovar a alteração da alínea “g”

do item 6.29.2 da Escritura de Emissão; (ii) condicionamento da aprovação do item (i) ao

pagamento pela Emissora de uma taxa de anuência aos Debenturistas, na razão de 0,05%

(cinco centésimos por cento) do Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, conforme

definido na Escritura de Emissão, a ser em 09/04/2018; e (iii) autorizar o Agente Fiduciário a

celebrar o terceiro aditamento à Escritura de Emissão, em conjunto com a Emissora e

Garantidores, para refletir em seus termos as deliberações supra mencionadas.

O Gestor votou favoravelmente à ordem do dia, considerando o prêmio a ser pago e

considerando que a alteração proposta não representa piora da estrutura da debênture no

âmbito do risco de crédito.

FUNDO CNPJ

SANTANDER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO 09.577.500/0001-65

SANTANDER FI RENDA FIXA REF DI CREDITO PRIVADO 02.224.382/0001-62

SANTANDER FI MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 

LONGO PRAZO 17.138.474/0001-05

SANTANDER FI EXCELLENCE MASTER MULT CRED PRIV LP 17.804.492/0001-70

SANTANDER EXCELENCIA MASTER MULTIMERCADO CREDITO 

PRIVADO 19.550.100/0001-10


