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EDITAL DE CON VOCAÇÃO DE ASS EMBLEIA GERAL DE D EBENTURISTAS DA 

4 ª EMISS ÃO DA BIZCAPITAL CO MPANHIA SECURITI ZADORA DE CRÉDITOS 

FI NANCEI ROS S / A 

F1cêlrn corwoc ::iclos os debentu r·istas el a 4 ª Em issã o de Debêntu res Sim ples , Não 

Conve rsíve is em Ações, da Espécie Qu1rogr·a fár ia, com Garantia Rea l Ad 1oonal, em Serr e 

Un ica , para Di str ibuição Púb lica , com Esforços Rest ri tos de Distri bu ição , da BizCapi tal 

Com pa nhi a Securi t izadora de Crédi tos Finance iros S/ A (" Emisso1·a" ), 11 0s t ermos da 

clausula oitava do respect ivo instrum ento pa r·t1cul ar de escrit ura de em issão , ass inado cm 

05 .0 6 .2 0 18 , con fo rm e ad itado (" EscritlHa de Em i.::; sã o ") , a reun ir-em -se en1 Assembleia 

Gera l de Debenturistas , a se rea lizar em 1ª convocação no d ia 24 .0 7 .2 019 , às 15 ho ras , 

na Rua Gu ilh erm ina Gu rnle, nº 272, 8º Andar, Sal a 2, Botafogo, CEP 2227 0 -060 , Rio 

Janeiro/ RJ, sed e da Em issora (" AGD ") , pa rr1 del iberarem sobre a ordem do dia informad a 

abaixo . Termos in ici ados em letras m aiúscul as neste Edita l de Convocação terão o 

sign ificado qu e lhes fo i atribu1do na Escri tura de Em issão , sal vo se aq ui def in idos de forma 

d iversa . 

( i ) liberar a Em issora da const it uição da Reserva Mí11 irn a e rellu ncIaI- a qualquer· 

direito dos Debenturrstas , atual ou potencial , de decla rar o vencim ento antecipado das 

Debêntures , em v irt ude da nã o constitu ição da Reserva Mínim a; 

( ii ) reforma ou exclusão, conforme o caso , das disposições da Escri t u1·a de Em :ssàc 

que tratam da const ituição e do cálculo da Reserva MInima , de forma a el 1m 1nar a 

ob r igator iedade da const itu ição e observância da Rese,-v a Míni ma , em pa,·t icu lar os ite ns 

3 .6 .2 .5 , 3 .8 . 1, 3 .8 .3 , 3 .8 .4 , 3 .8 .5 e 3 .8 .6 , dentre outros ; 

( ii1 ) alteração das cond ições de pagamento do Pre m io aos Debentu r1sta s , de modo que 

este passe a ser devido em parcela ún ica , v1ncenda na Dat a do Ve ncim ento suJ eito à 

ex istência de Saldo Dispon íve l, m ediante a re for m a dos itens -+ . 12.1. 1, 4.1:2 .1.2 e 4. 12 .1..J 

da Escritura de Em issão , den t re ou t ros ; 

( iv) altera çã o do sistema de amo1i:1zação do VJ lor Nom 111al U111t 2rno , para qJe o 

pagamento de todo o sal do devedor at ua l1zaclo sej a rea lizado em pa rce la unica , ncenc'. a 

na Data do Vencim en t o, sem preju 1zo dos pagamentos cond icion ados e da ü r~de,n de 

Prioridade de Pag amentos, m ed iante a re forma integ ral do item 14 . 13 da Escritura de 

Emissão ; 



(v) alter·açào da Ordem de Pn or1 dade de Pagamentos , em v irtude das alterações 

descritas nas al ín eas "1 ' e "1 11 · desta ordem do dia, acim a, med rante a refom,a dos itens 

4 .14 .2(v) , 4 .14.2(vi) e 4. 14.3 da Escritu ra de Em issão ; 

(v1) ,nclusào de nova hipó tese de amortizaçã o antecipad a obngatória das Debêntu res, 

de modo qu e a Em issora fi que ob ri gada a ut 1l1zar t odo o sa ldo ex ist en te na Conta 

Ce11tral 1zadora , ver ificad o no último Dia Út il de cad a m ês, para am ort ização antecipada do 

Valor Nominal Uni t ário , preservand o a Reserva Míni m a ou , se l iberada co 11form e item ( ) 

acima, o Fundo de Cust eio e os Custos Operaciona is da Emi ssão , sen do ta is pag am entos 

de am ort ização antecipa da ob ri gatóri a dev idos até 10º Dia Út il de ca da mês , sem preju ízo 

das hipóteses Já exi stent es , median te a al teração do t ítulo da clá usula quinta da Escritura 

de Em issão e a reform a integral dos it ens 5 .2 e 5 .3 ; 

(vii ) em caso de ap rovação das del iberações descritas nos itens p receden t es desta 

ordem do dia, ajuste de referências cruzadas cont idas no texto da Escritura de Emi ssã o, 

incluindo , ex em pl ificati vamente , os itens 4 ,21.2 , 7 .9(xx i) e 7 .9( xx ii1 ) ; 

(v ri i) em caso de aprovação das del iberações descritas nos it ens precedentes desta 

ordem do dia, alteração do quadro descri t ivo das caracter íst icas das De bê ntures presente 

nos Anexos I e II do Contrato de Cessão Fiduciária ; e 

(ix) autorização para a Em issora e o Agente Fiduciário praticarem t odos os acos 

estr it amente necessários para o cumprimento das del iberações tomadas, incluindo ma s 

não se l im itando a redação e a assinatura de instru mentos ad it ivos à Escri tu ra de Em issão 

e ao Contrato de Cessão Fiduciária . 

Será facultado a todos os debentu ri stas o dire ito de part icipação remota na AG O, v:a 

confe rência te lefôn ica ou v ideoconferência, bem como o d ire ito de votar a cl istànc1a, 

med iante a entrega de bolet ins de voto a distância, de modo que se rão considerad os como 

presentes na AGD e assinantes da respect iva ata os debenturistas qu e part iciparem e/ou 

man ifestarem os seus votos nas formas ora autorizadas, para todos os f ins lega is. 

Estão dispon íveis para consulta e download pelos debentu ristas , na página elet ro rn ca da 

Em issora e do Ag ente Fidu ciário , cóp ia digi tal izada do m odel o de bolet im de voto a 

distância . Tal document o pod erá se1· env iado aos debenturistas, rnd1 v1dualme nte, mecí1ar1 te 

sol icitação . 

Em benefício do tempo , os inves t idores dev erão en cam inha r· os docun1e1 1l oc; 

comprobatórios de sua cond içã o de debenturísta e de suél 1·ep resenta çào, Juntamente co111 

os respect ivos bol et ins de voto e procurações , se for o caso, em ate 2 dias úte1'.:, 

antecedentes à realização da AGD , para o e-ma ,! f1 11a11Cei ro (o1b1zca p1tal .con1.br, com cóp·a 

para mariaeduarda . v1ann a@bizcap it ,i l .co r n . br , ;c1gente f1 rJ ucia rio@) vortx.com. br· P. 
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md@vortx .com.b r. Ate a da ta eia AGD , os in11est1dores deverão enviar as vias ong 1na1s 

desses mesmos docum entos para a sede da Em issora , local izada no endereço ind icado no 

prim eiro parágrafo deste Edita l , ou, alternat ivamente , os nvest1dores deverã o com parecer 

na AG D devidamente mun idos das v ,as origina is de ta is docu mentos. 

Os debenturistas poderão obter m aiores informações sobre a AGD , inc lusive sob , e os 

proced im entos para part1c1pação r·emota e a votação à distàncra, med iante so licita ção à 

Em issora , endereçada ao e-ma il f1nance1ro@b 1zcapital .com .br ou ao Agente Fiduciário , po1· 

me,o do e-ma il agentefíduc iario@vortx .com .br . 

Rio de Ja neiro , 15 de Ju lho de 2019 . 

C---'.,J.J\,Ç (,_ ~-~ 
BIZCAPITAL COMPANHIA sECURITIZADORA DE cRÉ01?os FINANCEIROS s ; A 

Em issora 
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