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PRIMEIRO ADITAMENTO Ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) 

EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 2 

(DUAS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA CAMIL 

ALIMENTOS S.A. 

 

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas, 

 

1. CAMIL ALIMENTOS S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta 

perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua 

Fortunato Ferraz 1001, nº 1.141, Vila Anastácio, CEP 05.093-902, inscrita no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob 

o nº 64.904.295/0001-03, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na 

Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.146.735 e 

inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 2422-8, neste ato 

representada na forma de seu estatuto social (“Emissora” ou “Companhia”); e  

 

2. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., 

instituição financeira, com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34, neste ato representada nos termos de seu 

estatuto social, na qualidade de agente fiduciário da presente emissão (“Agente 

Fiduciário”), representando os Debenturistas (conforme definido abaixo),  

 

RESOLVEM firmar o presente “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura 

da 11ª (Décima Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 

Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos 

de Distribuição, da Camil Alimentos S.A.” (“Aditamento”), nos termos e condições abaixo. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(i) em 18 de outubro de 2021, as Partes celebraram o “Instrumento Particular de 

Escritura da 11ª (Décima Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não 

Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, para 

Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Camil Alimentos 

S.A.” (“Escritura de Emissão Original” e, em conjunto com o Aditamento, “Escritura 

de Emissão”), o qual foi devidamente registrado na JUCESP, em 25 de outubro de 

2021, sob o nº ED004215-8/000; 
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(ii) a Escritura de Emissão foi celebrada com base nas deliberações da Reunião do 

Conselho de Administração da Emissora, realizada em 18 de outubro de 2021 

(“RCA”), cuja ata foi registrada na JUCESP sob o nº 505.240/21-0, em 25 de outubro 

de 2021, e foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no 

jornal “Valor Econômico” (em conjunto com o DOESP, “Jornais de Publicação da 

Emissora”), em 29 de outubro de 2021, nos termos do artigo 289, §3º da Lei das 

Sociedades por Ações, a qual autorizou a realização da 11ª (décima primeira) 

emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária, em 2 (duas) séries, para distribuição pública com esforços restritos, 

da Emissora (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente) e, também, a celebração 

deste Aditamento para fins de ratificação do resultado do Procedimento de 

Bookbuilding (conforme definido na Escritura de Emissão Original); 

 

(iii) conforme previsto na Escritura de Emissão Original, após a finalização do 

Procedimento de Bookbuilding, em 8 de novembro de 2021, foi definida a demanda 

pelas Debêntures em diferentes níveis de taxas de juros remuneratórios, a qual 

resultou na definição dos Juros Remuneratórios das Debêntures (conforme definido 

na Escritura de Emissão Original); 

 

(iv) em razão da realização do Procedimento de Bookbuilding, conforme previsto na 

Escritura de Emissão Original, as Partes desejam alterar a Escritura de Emissão 

Original; e 

 

(v) nos termos da RCA da Emissora e da Cláusula 3.9.2 da Escritura de Emissão Original, 

e tendo em vista que as Debêntures ainda não foram subscritas e integralizadas, 

não se faz necessária a realização de nova aprovação societária da Emissora ou a 

realização de Assembleia Geral de Debenturistas para formalização e/ou aprovação 

deste Aditamento. 

 

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, que estejam no singular ou no plural, terão o 

significado a eles atribuído na Escritura de Emissão Original e/ou no presente Aditamento, 

ainda que posteriormente ao seu uso. 

 

1. AUTORIZAÇÃO E DEFINIÇÕES 

 

1.1. O presente Aditamento é celebrado com base nas deliberações aprovadas na RCA 

da Emissora e nas previsões da Escritura de Emissão Original, sem a necessidade de 

realização de nova aprovação societária da Emissora ou de realização de Assembleia Geral 

de Debenturistas. 
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2. REQUISITOS 

 

2.1. Arquivamento e Publicação da Ata de RCA  

 

2.1.1. A ata da RCA foi registrada na JUCESP sob o nº 505.240/21-0, em 25 de 

outubro de 2021, e foi publicada nos Jornais de Publicação da Emissora, em 29 de outubro 

de 2021, em conformidade com o artigo 62, inciso I, e artigo 289da Lei das Sociedades por 

Ações. 

 

2.2. Arquivamento da Escritura de Emissão Original e de seus aditamentos na JUCESP 

 

2.2.1. A Escritura de Emissão Original foi registrada na JUCESP sob o nº ED004215-

8/000, em 25 de outubro de 2021, nos termos do artigo 62, inciso II, e parágrafo 3º, da Lei 

das Sociedades por Ações. 

 

2.2.2. O presente Aditamento será arquivado na JUCESP, nos termos do artigo 62, 

inciso II, e parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, e observado o disposto na 

Cláusula 2.2.3 da Escritura de Emissão Original, protocolado na JUCESP, no prazo de até 10 

(dez) dias contados da respectiva data de assinatura. A Emissora entregará, ao Agente 

Fiduciário, 1 (uma) via original deste Aditamento devidamente registrado na JUCESP, em 

até 10 (dez) dias contados da data da obtenção do referido registro. 

 

3. ALTERAÇÕES  

 

3.1. Tendo em vista a finalização do Procedimento de Bookbuilding, em 8 de novembro 

de 2021, o arquivamento da Escritura de Emissão Original e da RCA perante a JUCESP e a 

publicação da ata de RCA nos Jornais de Publicação da Emissora, resolvem as Partes alterar 

as Cláusulas 2.1.1, 2.2.1, 3.9.1, 3.9.2, 4.10.1 e 4.10.2 da Escritura de Emissão Original, a fim 

de refletir os Juros Remuneratórios das Debêntures, de modo que as referidas Cláusulas 

passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

“2.1.1. A ata da RCA que aprovou os termos e condições da Emissão e das 

Debêntures foi (i) devidamente arquivada perante a JUCESP, em 25 de outubro de 

2021, sob o nº 505.240/21-0; e (ii) publicada no jornal “Valor Econômico” (“Valor 

Econômico”) e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (em conjunto com o Valor 

Econômico, “Jornais de Publicação da Emissora”) em 29 de outubro de 2021, em 

conformidade com o artigo 62, inciso I, e artigo 289, da Lei das Sociedades por 

Ações, com as publicações devidamente arquivadas perante a JUCESP.” 
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“2.2.1. A presente Escritura de Emissão foi inscrita na JUCESP em 25 de outubro de 

2021, sob o nº ED004215-8/000 e seus eventuais aditamentos serão averbados na 

JUCESP, nos termos do artigo 62, inciso II e parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por 

Ações, observado o disposto na Lei 14.030.” 

 

“3.9.1. Nos termos do Contrato de Distribuição, o Coordenador Líder organizou o 

procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) dos potenciais 

Investidores Profissionais, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou 

máximos, observado o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, para verificação, 

junto aos Investidores Profissionais, da demanda pelas Debêntures em diferentes 

níveis de taxas de juros remuneratórios e de forma a definir a taxa final dos Juros 

Remuneratórios das Debêntures (“Procedimento de Bookbuilding”).”  

 

“3.9.2. O resultado do Procedimento de Bookbuilding foi ratificado por meio de 

aditamento a esta Escritura de Emissão, que será inscrito na JUCESP, sem a 

necessidade de prévia aprovação de Assembleia Geral de Debenturistas.” 

 

“4.10.1. Remuneração das Debêntures da Primeira Série: Sobre o Valor 

Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira 

Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 

100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de 

um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de spread 

(sobretaxa) equivalente a 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por 

cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração das 

Debêntures da Primeira Série”). 

4.10.1.1. A Remuneração das Debêntures da Primeira Série será calculada de 

forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, 

incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, desde 

a Data de Integralização ou desde a Data de Pagamento da Remuneração (conforme 

definido abaixo) imediatamente anterior (inclusive), até (i) a data do efetivo 

pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série em questão 

(exclusive), (ii) a data de declaração de vencimento antecipado em decorrência de 

um Evento de Vencimento Antecipado (conforme abaixo definido) (exclusive), ou (iii) 

a data de um eventual resgate antecipado das Debêntures da Primeira Série 

decorrente de uma Oferta de Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo 
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definido) (exclusive), o que ocorrer primeiro. A Remuneração das Debêntures da 

Primeira Série será calculada de acordo com a fórmula abaixo:  

 

J = VNe x (Fator Juros – 1) 

 

onde: 

 

J = valor unitário da Remuneração das Debêntures da Primeira Série devida ao final 

do Período de Capitalização (conforme abaixo definido), calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento; 

 

VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, 

informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

 

Fator Juros = Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de 

spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da 

seguinte forma: 

 

Fator Juros = (FatorDI x FatorSpread) 

 

onde: 

 

Fator DI = Produtório das Taxas DI com uso de percentual aplicado, da data de início 

de cada Período de Capitalização, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, 

calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte 

forma:  

 
 
 
 
 

 

onde: 

 

ndi = número total de Taxas DI, consideradas na atualização do ativo, sendo “ndi” 

um número inteiro; 

 

TDIk = Taxa DI, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com 

arredondamento, apurada da seguinte forma: 

  
11

100

DI
TDI

252

1

k
k −








+=
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onde: 

 

DIk = Taxa DI, divulgada pela B3, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight), utilizada com 

2 (duas) casas decimais; e 

 

FatorSpread = sobretaxa de juros fixo, calculada com 9 (nove) casas decimais, com 

arredondamento, apurado da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

onde: 

 

spread = 1,5500; e 

 

n = número de Dias Úteis entre a data do próximo Período de Capitalização e a data 

do Período de Capitalização anterior, sendo “n” um número inteiro; 

 

DT = número de Dias Úteis entre o último e o próximo Período de Capitalização, 

sendo “DT” um número inteiro; 

 

DP = número de Dias Úteis entre o último Período de Capitalização e a data atual, 

sendo “DP” um número inteiro. 

 

Observações: 

 

1. Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator 

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se 

o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado. 

 

2. Se os fatores diários estiverem acumulados, considera-se o fator resultante 

“Fator DI” com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. 

 

3. O fator resultante da expressão (Fator DI x FatorSpread) é considerado com 

9 (nove) casas decimais, com arredondamento. 
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4. A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas 

decimais divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo. 

 

4.10.2. Remuneração das Debêntures da Segunda Série: Sobre o Valor Nominal 

Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série 

incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% 

(cem por cento) da Taxa DI, acrescida  exponencialmente de spread (sobretaxa) 

equivalente a 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano, 

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração das Debêntures 

da Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração das Debêntures da Primeira 

Série, “Remuneração”). 

 

4.10.2.1. A Remuneração das Debêntures da Segunda Série será calculada de 

forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, 

incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, desde 

a Data de Integralização ou desde a Data de Pagamento da Remuneração 

imediatamente anterior (inclusive), até (i) a data do efetivo pagamento da 

Remuneração das Debêntures da Segunda Série em questão (exclusive), (ii) a data 

de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de 

Vencimento Antecipado (conforme abaixo definido) (exclusive) ou (iii) a data de um 

eventual resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série decorrente de uma 

Oferta de Resgate Antecipado Facultativo (exclusive), o que ocorrer primeiro. A 

Remuneração das Debêntures da Segunda Série será calculada de acordo com a 

fórmula abaixo:  

 

J = VNe x (Fator Juros – 1) 

 

onde: 

 

J = valor unitário da Remuneração das Debêntures da Segunda Série devida ao final 

do Período de Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

 

VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, 

informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

 

Fator Juros = Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de 

spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da 

seguinte forma: 
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Fator Juros = (FatorDI x FatorSpread) 

 

onde: 

 

 

Fator DI = Produtório das Taxas DI com uso de percentual aplicado, da data de início 

de cada Período de Capitalização, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, 

calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte 

forma:  

 

 

 

 

 

 

onde: 

 

ndi = número total de Taxas DI, consideradas na atualização do ativo, sendo “ndi” um 

número inteiro; 

 

TDIk = Taxa DI, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com 

arredondamento, apurada da seguinte forma: 

 

 

 

onde: 

 

DIk = Taxa DI, divulgada pela B3, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight), utilizada com 

2 (duas) casas decimais; e 

 

FatorSpread = sobretaxa de juros fixo, calculada com 9 (nove) casas decimais, com 

arredondamento, apurado da seguinte forma: 
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onde: 

 

spread = 1,5500; e 

 

n = número de Dias Úteis entre a data do próximo Período de Capitalização e a data 

do Período de Capitalização anterior, sendo “n” um número inteiro; 

 

DT = número de Dias Úteis entre o último e o próximo Período de Capitalização, 

sendo “DT” um número inteiro; 

 

DP = número de Dias Úteis entre o último Período de Capitalização e a data atual, 

sendo “DP” um número inteiro. 

 

Observações: 

 

1. Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator 

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se 

o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado. 

 

2. Se os fatores diários estiverem acumulados, considera-se o fator resultante 

“Fator DI” com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. 

 

3. O fator resultante da expressão (Fator DI x FatorSpread) é considerado com 

9 (nove) casas decimais, com arredondamento. 

 

4. A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas 

decimais divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo.” 

 

4. RATIFICAÇÕES 

 

4.1. Ficam ratificadas e permanecem em pleno vigor e efeito, nos termos em que se 

encontram redigidas, todas as demais cláusulas, itens, características e condições 

constantes da Escritura de Emissão Original que não tenham sido expressamente alterados 

por este Aditamento. 

 

4.2. A Emissora, neste ato, declara e garante ao Agente Fiduciário que todas as 

declarações e garantias previstas na Escritura de Emissão Original não expressamente 

alteradas por este Aditamento permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e 

eficazes na data de assinatura deste Aditamento. 
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente 

Aditamento. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de 

qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba a qualquer uma das partes do presente 

Aditamento, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como 

uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá 

novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas neste Aditamento ou 

precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

 

5.2. O presente Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando 

as Partes por si e seus sucessores. 

 

5.3. Caso qualquer das disposições deste Aditamento venha a ser julgada ilegal, inválida 

ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, 

comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que, 

na medida do possível, produza o mesmo efeito. 

 

5.4. O presente Aditamento e as Debêntures constituem títulos executivos 

extrajudiciais, nos termos do artigo 784, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e as 

obrigações nelas encerradas estão sujeitas à execução específica, de acordo com os artigos 

536 e seguintes do Código de Processo Civil, sem que isso signifique renúncia a qualquer 

outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do 

presente Aditamento. 
 

5.5. As Partes declaram, mútua e expressamente, que este Aditamento foi celebrado 

respeitando-se os princípios de probidade e de boa-fé, por livre, consciente e firme 

manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. 
 

5.6. Este Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. 
 

5.7. Exceto se de outra forma previsto neste Aditamento, os prazos estabelecidos no 

presente Aditamento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 da 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, sendo excluído o dia do começo e incluído o do 

vencimento.  

 

5.8. As Partes assinam o presente Aditamento por meio eletrônico, sendo consideradas 

válidas apenas as assinaturas eletrônicas realizadas por meio de certificado digital, 

validado conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, nos termos da 
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Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. As Partes reconhecem, de forma 

irrevogável e irretratável, a autenticidade, validade e a plena eficácia da assinatura por 

certificado digital, para todos os fins de direito. 

 

5.9. Este Aditamento produz efeitos para todas as Partes a partir da data nela indicada, 

ainda que uma ou mais Partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. Ademais, 

ainda que alguma das Partes venha a assinar eletronicamente este instrumento em local 

diverso, o local de celebração deste instrumento é, para todos os fins, a Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, conforme abaixo indicado. 

 

5.10. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, estado de São Paulo, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura 

oriundas deste Aditamento. 

 

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Aditamento 

eletronicamente, nos termos das Cláusula 5.8 e 5.9 acima, em conjunto com as 2 (duas) 

testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

São Paulo, 9 de novembro de 2021. 

 

(Restante da página intencionalmente deixado em branco) 

 

(Páginas de assinaturas encontram-se nas páginas seguintes) 
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CAMIL ALIMENTOS S.A. 

 

 

___________________________________ 
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___________________________________ 

Nome: Luciano Maggi Quartiero 

Cargo: Diretor 
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OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.  

 

 

___________________________________ 

Nome: Nathalia Guedes Esteves  

Cargo: Procuradora 

___________________________________ 

Nome: Nilson Raposo Leite 

Cargo: Procurador 
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TESTEMUNHAS: 

 

 

 

1.______________________________ 2.______________________________ 

(i) Nome: Juliana Rodrigues Vieira Nome: Luiz Carlos Viana Girão Júnior 

RG: RG: 

 


