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AVISO AOS DEBENTURISTAS 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE DEBÊNTURES DA 

1ª E 2ª SÉRIES DA 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA COMFIO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS 

S.A. 

 

A COMFRIO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia 

aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na cidade de Bebedouro, Estado de São 

Paulo, na Avenida Marginal, 1.422, Anexo A, Distrito Industrial III, CEP 14.707-0004, inscrita no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 

01.413.969/0001-57, neste ato representada na forma do seu Estatuto (“Emissora”), vem convocar 

os titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com 

garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição da 1ª 

(primeira) e 2ª (segunda) séries da 3ª (terceira) emissão da Emissora (“Primeira Série”, “Segunda 

Série”, “Debenturistas”, “Debêntures” e “Emissão”  respectivamente), nos termos do item 8.4 

do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não 

Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional 

Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Comfrio Soluções 

Logísticas S.A.” (“Escritura de Emissão”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, a 

se realizar em 20 de abril de 2020, às 10h00, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia 

(“Assembleia”), conforme abaixo. A Reunião ocorrerá por meio virtual considerando a Pandemia do 

Covid – 19, nos termos da Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020 por meio do link de 

acesso a seguir: 

https://zoom.us/j/9843271903?pwd=bEVabWF0VHI2MkpGYkZNSzAxVTJjZz09. Senha 5312. 

  

Ordem do dia: 

 

(a) aprovar a prorrogação da Data de Vencimento da:  

 

(i) Primeira Série de 12 de junho de 2023 para 12 de setembro de 2023; e da  

(ii) Segunda Série de 12 de dezembro de 2024 para 12 de março de 2025.   

 

(b) considerando o disposto no item “(a)” acima, aprovar a prorrogação da Amortização do Valor 

Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série até as novas 

Datas de Vencimento, de modo que nos meses de abril a junho de 2020 não haverá Amortização do 

Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou da Segunda Série, sem prejuízo do 

pagamento normal da Remuneração da Primeira Série e da Remuneração da Segunda Série 

(conforme definições previstas na Escritura de Emissão), ocorrendo a do Valor Nominal Unitário das 

Debêntures da Primeira Série ou da Segunda Série referentes aos meses de abril a junho de 2020, 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F9843271903%3Fpwd%3DbEVabWF0VHI2MkpGYkZNSzAxVTJjZz09&data=02%7C01%7Cicerqueira%40comfrio.com.br%7C84bb7f9434b64167a72608d7cd042a8b%7C6f070291a7ea42168b6f29460907a0cc%7C0%7C0%7C637203290129574978&sdata=EU7YSj9Wrv2nAReJKMSBWaLkcdwSWqz0eiO75GMumG4%3D&reserved=0


 

 

nas novas Datas de Vencimento da respectiva série, ressalvando que a Amortização do Valor Nominal 

Unitário das Debêntures da Primeira Série ou da Segunda Série ocorrerá normalmente de julho de 

2020 em diante;  

 

(c) aprovar a concessão de autorização (waiver) para o não atendimento, no período que se 

inicia em abril de 2020 e vai até julho de 2020 (inclusive), do Fluxo Mínimo Mensal, conforme previsto 

no “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Direitos sobre Conta 

Bancária e Outras Avença”’, firmado no âmbito da Emissão em 31 de maio de 2019 (“Contrato de 

Cessão Fiduciária”); e 

 

(d) aprovar a realização de todo e qualquer aditamento a qualquer instrumento firmado no 

âmbito da Emissão, incluindo, mas não se limitando, a Escritura de Emissão e o Contrato de Cessão 

Fiduciária, para refletir as deliberações aprovadas nos itens acima.  

 

Informações adicionais acerca da Assembleia poderão ser obtidas junto à Emissora, ou junto à 

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

fiduciário das Debêntures, por meio dos seguintes canais: ger2.agente@oliveiratrust.com.br ou (21) 

3514-000. 

 

Para participação na Assembleia, os acionistas deverão apresentar os seguintes documentos, em 

original ou cópia autenticada:  

 

Qualquer Debenturista (pessoa física ou jurídica): 

 

(a) comprovante do agente escriturador das Debêntures, emitido pelo menos com 5 (cinco) dias 

de antecedência da data da Assembleia, contendo informações sobre titularidade e 

quantidade de Debêntures deitadas; 

 

(b) caso o Debenturista se faça representar por procurador, procuração com poderes específicos, 

outorgada nos termos do §1º do Art. 126 da Lei 6.404/76, por instrumento público ou 

particular, no último caso com a firma do outorgante reconhecida em cartório; e 

 

(c) documento de identidade do Debenturista, representante legal ou procurador presente. 

 

No caso de Debenturista pessoa jurídica, deverão ser apresentados, adicionalmente, os seguintes 

documentos: 

 

(a) estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado no órgão de registro 

competente; 

 

(b) documento que comprove os poderes de representação, qual seja, ata de eleição do(s) 

representante(s) legal(is) presente(s) ou que assinou(aram) a procuração, se for o caso; e 

 

(c) em caso de fundo de investimento, o regulamento do fundo e os documentos referidos acima 

em relação ao seu administrador e/ou gestor, conforme o caso. 

mailto:ger2.agente@oliveiratrust.com.br


 

 

 

De modo a facilitar os trabalhos na Assembleia, a Emissora sugere que os Debenturistas 

representados por procuradores enviem, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, cópia dos 

documentos acima elencados por correio eletrônico para ger2.agente@oliveiratrust.com.br. 

 

São Paulo, 02 de abril de 2020.  
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