INFORMATIVO CVM – INBRANDS
Setembro de 2018
O Gestor esteve presente em 24/09/2018 na Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª série da 4ª
Emissão de Debêntures da INBRANDS S.A. Presentes representantes de 97,92911% das debêntures
em circulação. Foram deliberados (1) a alteração da data de vencimento de 12/08/2019 para 12/05/2025;
(2) a alteração da Data de Amortização de cada uma das parcelas da Amortização Ordinária; (3) a
alteração da Remuneração das Debêntures; (4) a alteração da data de pagamento de cada uma das
parcelas da Remuneração; (5) inclusão, na Escritura, de nova Cláusula de forma a prever amortizações
extraordinárias antecipadas parciais anuais da debênture ou resgate antecipado obrigatório total,
conforme o caso e pagamentos de Remuneração complementar. O Gestor votou favoravelmente às
alterações acima, no âmbito das negociações entre companhia e debenturistas.
O Gestor esteve presente em 24/09/2018 na Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª e 2ª série da 4ª
Emissão de Debêntures da INBRANDS S.A. Presentes representantes de 99,4493% das debêntures em
circulação. Foram deliberados:
(1) a alteração do Valor Mínimo de Garantia previsto no Contrato Atacado, que deverá ser equivalente
a, no mínimo, (a) R$ 34.000.000,00 entre 24/09/2018 e 31/01/2019 e (b) R$ 17.000.000,00 entre
01/02/2019 e 28/02/2019;
(2) a alteração do término de vigência do Contrato Atacado para 01/03/2019, inclusive, de modo que a
Cessão Fiduciária instituída pelo Contrato Atacado ficará automaticamente liberada a partir de
01/03/2019;
(3) a dispensa do atendimento ao Índice Mínimo de Garantia previsto no Contrato Cartão entre
24/09/2018 a 31/01/2019, de modo que durante o Período não haverá Índice Mínimo de Garantia a ser
atendido pela Companhia;
(4) a alteração do valor do Índice Mínimo de Garantia entre 01/02/2019 e a Data de Vencimento das
Debêntures;
(5) a inclusão de garantia consistente na alienação fiduciária das marcas Salinas e Bobstore de
titularidade da Emissora;
(6.a) a alteração do conceito de Dívida Bruta, Despesa Financeira Líquida, Despesa Financeira Líquida
dos Últimos 12 Meses, EBITDA e EBITDA dos últimos 12 meses previstos na escritura;
(6.b) do caput da alínea (xxvi) da Cláusula 6.1 da Escritura e inclusão de novo limite e índice financeiro
na alínea (xxvi) da Cláusula 6.1;
(6.c) da periodicidade da apuração dos limites e índices financeiros após o 2ºtrimestre de 2018, que
passará a ser semestral; e
(6.d) dos atuais limites e índices apurados após o 2º trimestre de 2018;
(7) inclusão de obrigação de realizar aumento de capital, público ou privado, na própria Emissora;
(8) caso, até 30/04/2019, a Emissora realize qualquer operação que (a)resulte na alienação,
transferência, cessão ou operação similar para exploração econômica de qualquer uma das marcas “AH”,
“Mandi” e/ou “Tommy Hilfiger”, incluindo mas não se limitando a transações de M&A, reestruturações e
parcerias, e (b)implique no ingresso direto de recursos no caixa da Emissora (“Operação Marcas”), os
atuais acionistas da Emissora deverão realizar aumento adicional no valor equivalente à diferença
positiva entre R$ 10.000.000,00 e o valor obtido por meio da Operação Marcas;
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(9) caso a Operação Marcas não ocorra até 30/04/2019, a Emissora terá até 22/08/2020 para realiza-la,
desde que observados os termos e condições previstos para o Aumento Adicional;
(10) a inclusão de obrigação de concessão de dívida em favor da Emissora no valor de até R$
32.000.000,00, por parte ou totalidade dos atuais e/ou futuros acionistas da Emissora, caso seja
constatado que imediatamente após o pagamento da 4ª parcela da Remuneração, o caixa líquido mínimo
da Emissora se tornou inferior a R$ 10.000.000,00.
O Gestor votou favoravelmente às alterações acima, no âmbito das negociações entre companhia e
debenturistas.
FUNDO

CNPJ

SANTANDER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

09.577.500/0001-65

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
SANTANDER ICATU MASTER LARK CP FI ESPECIALMENTE CONST RF

15.453.363/0001-50

SANTANDER ICATU STRIX FIE MULTIMERCADO

17.340.337/0001-40

SANTANDER MASTER INCOME CLASS FI RF - LP

27.944.491/0001-85

SANTANDER ICATU SEGUROS ESTRATEGIA PREV RF CP FI

18.719.555/0001-53
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