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Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2017. 

 

 

Prezados Senhores Debenturistas, 

 

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da 

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (“Emissão”), apresentamos a V.Sas o 

relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da 

CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão.   

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas 

Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela 

Emissora e controles internos da Pentágono. 

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos 

debenturistas na sede da Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e 

na sede do Coordenador Líder da Emissão. 

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também 

disponível em nosso website www.pentagonotrustee.com.br. 

 

Atenciosamente, 

 

PENTÁGONO S.A. DTVM. 

 

 

*Informamos que o relatório possui data-base de 31.12.16 e, portanto, foi elaborado nos termos da Instrução 

CVM nº 28/1983, revogada em 21.03.2017 pela Instrução CVM nº 583/16. 
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Características da Emissora 

• Denominação Social: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. 

• CNPJ/MF: 06.626.253/0001-51 

• Diretor de Relações com Investidores: Sr. Mário Henrique Alves de 

Queirós 

• Atividades: (i) o comércio varejista e atacadista de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, em suas 

embalagens originais, que funcionará em dependências separadas por 

balcões ou divisórias das demais seções de produtos que não se 

enquadram no seu conceito legal, sendo essa atividade designada 

“Drogaria”; (ii) a manipulação de fórmulas de medicamentos, inclusive 

homeopáticos, cosméticos e produtos afins, em laboratórios 

específicos, sendo essa atividade designada “Farmácia”; (iii) o comércio 

varejista e atacadista, mediante auto-serviço ou não, de produtos de 

beleza, perfumaria, higiene pessoal, produtos para regimes especiais de 

alimentação, dietéticos e naturais, produtos de higiene, limpeza e 

conservação domiciliar, produtos agrícolas e veterinários, aparelhos, 

equipamentos e máquinas de uso doméstico e odonto-médico-

hospitalares e laboratoriais, inclusive ortopédicos e para a correção de 

defeitos físicos, materiais fotográficos e cinematográficos, inclusive 

máquinas e equipamentos, livros, revistas, jornais, material escolar, 

artigos de vestuário e seus acessórios, produtos alimentícios em geral, 

calçados, brinquedos, artigos de copa, mesa e cozinha e recreativos, 

podendo funcionar em qualquer período do dia e da noite, inclusive 

domingos e feriados, em dependências separadas por balcões ou 

divisórias, sendo essa atividade designada “Drugstore”; (iv) serviços de 

entregas domiciliares de produtos de seu comércio, denominado 

“Telemed Pague Menos”; (v) importação e exportação de artigos de sua 

atividade comercial; (vi) prestação de serviços de interesse comunitário 

de recebimento de anúncios classificados, recebimento de contas de 

água, luz e telefone e outros, venda de vale-transporte e ingressos para 

eventos culturais e esportivos, recebimentos de contas diversas, 

mediante convênios, serviços estes que serão prestados nos caixas das 

lojas, na parte de frente, de cada estabelecimento, em locais isolados 

das Drogarias; (vii) prestação de serviços de revelação de fotografias em 

laboratórios especialmente instalados nos estabelecimentos, em locais 
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adequados e separados, para as máquinas de foto acabamento; (viii) 

representação por conta própria e de terceiros; (ix) administração de 

Cartões visando à fidelização dos clientes; (x) gerenciamento, por conta 

própria ou de terceiros de carteira de contas a receber e fluxo de caixa 

de quaisquer entidades públicas ou privadas; (xi) operação como 

correspondente bancário em unidades próprias ou de terceiros, na 

forma comodisciplinada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN e 

regulamentada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, com base nas 

orientações de todos os demais órgãos reguladores; (xii) operação de 

central de compras para adquirir e transferir para as filiais drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, em suas 

embalagens originais, produtos de beleza, perfumaria, higiene pessoal 

produtos para regimes especiais de alimentação, dietéticos e naturais, 

produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, produtos 

agrícolas e veterinários, aparelhos, equipamentos e máquinas de uso 

doméstico e odonto-médico-hospitalares e laboratoriais, inclusive 

ortopédicos e para correção de defeitos físicos, materiais fotográficos e 

cinematográficos, inclusive máquinas e equipamentos, livros, revistas, 

jornais, material escolar, artigos do vestuário e seus acessórios, 

produtos alimentícios em geral, calçados, brinquedos, artigos de copa, 

mesa e cozinha e recreativos; e (xiii) participação no capital de outras 

sociedades. 

Características da Emissão 

• Emissão: 1ª 

• Séries: Única 

• Data de Emissão: 18/05/2012 

• Data de Vencimento: 18/05/2016 

• Banco Escriturador: Itaú Corretora de Valores S.A. 

• Banco Mandatário: Itaú Unibanco S.A. 

• Código Cetip/ISIN: PGMN11/ BRPGMNDBS000 

• Coordenador Líder: BB - Banco de Investimento S.A. 
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• Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Emissora 

por meio da Emissão serão destinados a (i) alongamento do atual 

endividamento da Emissora, composto, inclusive, por operações de 

capital de giro junto à determinadas instituições financeiras; e (ii) 

capital de giro, sendo que, para todos os fins, tanto os itens (i) e (ii) 

sempre inseridos dentro do curso normal dos negócios da Emissora. 

• Tipo de Emissão: Emissão Pública de Debêntures simples, não 

conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com 

garantias adicionais real e fidejussória, para distribuição pública com 

esforços restritos de colocação. 

 

1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela 

Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória 

prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 

28/ 83) 

A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou 

inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer 

inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 

2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

Não houve alterações estatutárias no período. 

3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, 

indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da 

empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

• A Empresa 

� Atividade Principal: 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos 

farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 

� Situação da Empresa: ativa; 

� Natureza do Controle Acionário: privado; 

� Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. 

• Situação Financeira 
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� Liquidez Geral: de 1,20 em 2015 para 1,14 em 2016; 

� Liquidez Corrente: de 1,69 em 2015 para 1,25 em 2016; 

� Liquidez Seca: de 0,96 em 2015 para 0,46 em 2016; 

� Giro do Ativo: de 1,53 em 2015 para 2,00 em 2016. 

• Estrutura de Capitais 

A Companhia apresentou uma redução nos Empréstimos e 

Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 47,1% de 2015 para 2016. O Índice de 

Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido também teve 

redução de 10,8% de 2015 para 2016. O grau de imobilização em relação ao 

Patrimônio Líquido apresentou aumento de 38,0% de 2015 para 2016. A empresa 

apresentou no seu Passivo Não Circulante uma redução de 61,9% de 2015 para 2016, 

e uma variação negativa no índice de endividamento de 3,4% de 2015 para 2016. 

Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da 

Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, 

para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 

4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, 

alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

• VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ 10.000,0000 

• ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável 

• REMUNERAÇÃO: 100% do DI + 1,19% a.a 

• PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2016):  

Amortização: 

18/05/2016 – R$ 1.666,700000 (vencimento) 

 

Juros: 

18/05/2016 – R$ 122,406959 

 

• POSIÇÃO DO ATIVO: 

Quantidade em circulação: 0 
Quantidade em tesouraria: 0 
Quantidade total emitida: 26.000 
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5. Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das 

debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de 

debêntures efetuadas pela Emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

• Resgate: não houve; 

• Amortização: conforme item 4 acima; 

• Conversão: não aplicável; 

• Repactuação: não aplicável; 

• Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 

4 acima; 

• Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela Emissora: não houve. 

6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, 

quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 

7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da 

emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos 

administradores da Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão 

de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão. 

8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, 

inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração.  

9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na 

escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigações 

relativas às Debêntures, a observar os índices financeiros previstos no item 7.1, 

alínea “xxiii” da Escritura de Emissão. 

De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações 

assumidas na Escritura de Emissão.  
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10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das 

debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, com garantias 

adicionais real e fidejussória.  

As Debêntures contam com a(s) seguinte(s) garantia(s): (i) Fiança; e (ii) cessão 

fiduciária de recebíveis, conforme previsto na Escritura de Emissão. 

De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta 

Emissão permaneceu(ram) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como 

foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). 

11. Existência de outras emissões, públicas ou privadas, feitas pela própria 

Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante 

do mesmo grupo da Emissora, em que tenha atuado como agente 

fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

(i) Denominação da companhia ofertante: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. 

• Emissão: 2ª. 

• Valor da emissão: R$ 100.000.000,00; 

• Quantidade de debêntures emitidas: 10.000; 

• Espécie: quirografária, com garantia adicional real e fidejussória; 

• Prazo de vencimento das debêntures: 18/12/2017; 

• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: (i) 

fiança presta pelo Sr. Francisco Deusmar de Queirós e pelo Sr. Josué Ubiranilson 

Alves; (ii) cessão fiduciária do fluxo de recebíveis decorrentes das vendas 

realizadas por meio de cartões de débito e crédito da bandeira VISA devidos por 

clientes, de titularidade da Empreendimentos Pague Menos S.A.; e (iii) cessão 

fiduciária de todos os direitos sobre o saldo depositado na conta corrente de 

titularidade da Empreendimentos Pague Menos S.A.; 

• Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e 

inadimplemento no período, por debênture:  

(i) Pagamentos: 

Amortização: 

20/06/2016 – R$ 1.666,660000 

19/12/2016 – R$ 1.666,660000 

 

Juros:  

20/06/2016 – R$ 489,911886 
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19/12/2016 – R$ 371,104029 

 

Recompra: 

23/08/2016 – R$ 5.133,281278 

 

(ii) Denominação da companhia ofertante: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. 

• Emissão: 3ª. 

• Valor da emissão: R$ 114.000.000,00; 

• Quantidade de debêntures emitidas: 11.400; 

• Espécie: quirografária, com garantia adicional real e fidejussória; 

• Prazo de vencimento das debêntures: 08/12/2018; 

• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: (i) 

fiança presta pelo Sr. Francisco Deusmar de Queirós e pelo Sr. Josué Ubiranilson 

Alves; (ii) cessão fiduciária do fluxo de recebíveis decorrentes das vendas 

realizadas por meio de cartões de débito e crédito da bandeira VISA devidos por 

clientes, de titularidade da Empreendimentos Pague Menos S.A.; e (iii) cessão 

fiduciária de todos os direitos sobre o saldo depositado na conta corrente de 

titularidade da Empreendimentos Pague Menos S.A., nº 7265-6, mantida na 

Agência nº 1604-7 do Banco do Brasil S.A.; 

• Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e 

inadimplemento no período, por debênture:  

(i) Pagamentos: 

Amortização: 

08/06/2016 – R$ 1.666,660000 

08/12/2016 – R$ 1.666,660000 

 

Juros: 

08/06/2016 – R$ 750,543510 

08/12/2016 – R$ 638,090577 

 

Recompra: 

23/08/2016 – R$ 8.600,1209380 

 

12. Parecer: 

Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas 

informações divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto à 

CVM - Comissão de Valores Imobiliários. 
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13. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente 

fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea “b” da Lei nº 6.404 de 15 de 

Dezembro de 1976) 

A Pentágono declara que se encontrou, durante a vigência das debêntures desta 

Emissão, plenamente apta no exercício da sua função de Agente Fiduciário. 

 

Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao 

preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de 

novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis.  

Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e 

atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem 

recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações 

não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem 

orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da 

situação em pauta. 

 

PENTÁGONO S.A. DTVM 
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DOCUMENTOS ANEXOS: 

Balanço Patrimonial (Anexo 1) 

Demonstrações de Resultado (Anexo 2) 

Parecer dos Auditores (Anexo 3)  
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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