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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 KARSTEN 

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: KARSTEN S.A. 

• CNPJ/MF: 82.640.558/0001-04 

• Diretor de Relações com Investidores: Sr. Márcio L. Bertoldi 

• Atividades: a fabricação, exportação, importação e o comércio 

atacadista e varejista de fios, tecidos e produtos têxteis em geral, 

compreendendo todos os ramos complementares, dentre os quais os 

de artigos e acessórios para vestuário, produtos cosméticos, 

perfumaria, higiene pessoal e higiene, limpeza e conservação 

domiciliar, bolsas, malas e artigos para viagem, livros, jornais, revistas e 

publicações, lustres, luminárias, abajures, artigos para iluminação, 

móveis, podendo ainda participar em outras sociedades de qualquer 

ramo como sócia ou acionista. 

Características da Emissão 

• Emissão: 1ª 

• Séries: 1ª; 2ª. 

• Data de Emissão (de ambas as séries): 10/01/2012 

• Data de Vencimento (de ambas as séries): 10/01/2017 

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

• Banco Mandatário: Itaú Unibanco S.A. 

• Código Cetip/ISIN:  

(i) 1ª Série: KARS11/ BRCTKADBS002; 

(ii) 2ª Série: KARS21/ BRCTKADBS010. 

• Coordenador Líder: Banco Itaú BBA S.A. 

• Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio da Emissão 

serão utilizados pela Emissora para (i) alongamento do perfil de 

endividamento da Emissora e de suas sociedades controladas, 
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mediante o pagamento das dívidas indicados no Anexo I da Escritura de 

Emissão (“Dívidas Grupo Karsten”); e (ii) reforço do seu capital de giro, 

no montante de até R$4.423.373,00, para recomposição do caixa em 

razão de liquidação de dívidas efetuada pela Emissora.  

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

conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária com 

garantia adicional 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. Ademais, informa o(s) 

inadimplemento(s), conforme mencionado(s) no item 9 abaixo. 

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

Em AGE*, realizada em 28/04/2016, foi aprovada a alteração do artigo 6º do Estatuto 

Social da Companhia, em virtude de deliberação de aprovação do grupamento das 

ações ordinárias e preferenciais, nominativas e sem valor nominal. 

*Ademais, informamos que a mencionada AGE foi realizada juntamente com a AGO da Companhia.   

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: 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para 

uso doméstico; 

� Situação da Empresa: ativa; 

� Natureza do Controle Acionário: privado; 

� Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. 



 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Américas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 • 22640 102 • Rio de Janeiro • RJ 
Tel. 21 3385 4565 • Fax. 21 3385 4046 • www.pentagonotrustee.com.br 

• Situação Financeira 

� Liquidez Geral: de 0,40 em 2015 para 0,35 em 2016; 

� Liquidez Corrente: de 0,44 em 2015 para 0,37 em 2016; 

� Liquidez Seca: de 0,29 em 2015 para 0,24 em 2016; 

� Giro do Ativo: de 0,95 em 2015 para 0,99 em 2016. 

• Estrutura de Capitais* 

A Companhia apresentou no seu Passivo Não Circulante um aumento de 

8,7% de 2015 para 2016, e uma variação positiva no índice de endividamento de 

17,4% 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. 

*Não foi possível calcular os demais índices de estrutura de capital, pois a empresa apresentou PL 

negativo em 2015 e em 2016. 

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 (de ambas as séries): R$ 1.000,0000 

• ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL (de ambas as séries): não aplicável 

• REMUNERAÇÃO (de ambas as séries)*: (i) 100% do DI + 3,00% a.a, no período 

compreendido entre 10/10/2013 (inclusive) e 10/01/2015 (exclusive); e (ii) 100% do 

DI + 4,50% a.a., a partir de 10/01/2015 (inclusive) até a Data de Vencimento. 

*Redação em conformidade com o 1º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2016): não houve pagamentos no 

período. 

• POSIÇÃO DO ATIVO: 

KARS11 - 1ª Série: 
Quantidade em circulação: 139.040 
Quantidade em tesouraria: 0 
Quantidade total emitida: 139.040 
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KARS21 - 2ª Série: 
Quantidade em circulação: 19.461 
Quantidade em tesouraria: 0 
Quantidade total emitida: 19.461 
 

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: não houve; 

• Conversão: não aplicável; 

• Repactuação: não aplicável; 

• Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: não houve; 

• 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)  

Até o fechamento deste relatório não havíamos recebido a documentação para a sua 

devida verificação. 

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

relativas às Debêntures, a observar os índices financeiros previstos no item 4.13.1, 

alínea “y” da Escritura de Emissão. 

Reunidos em Assembleia, realizada em 16/12/2013, os Debenturistas deliberaram: 

(i) não declarar o Vencimento Antecipado das Debêntures, conforme alínea “a” 

da Cláusula 4.13.1 da Escritura de Emissão, em decorrência do não 

pagamento, pela Emissora, da parcela de amortização do Valor Nominal 

Unitário e de Remuneração das Debêntures vencida em 10/07/2013, tendo 

em vista o pagamento integral, ocorrido em 25/10/2013, dos valores devidos, 

incluindo (a) a multa moratória de 2%; (b) os juros de mora de 1% a.m.; e (c) a 

Remuneração que continuou incidindo sobre os valores em atraso até a 

referida data, nos termos da Cláusula 4.16.1 da Escritura de Emissão; 

(ii) não declarar o Vencimento Antecipado das Debêntures, conforme alínea “b” 

do item 4.13.1 da Escritura de Emissão, em decorrência do não atendimento, 

pela Emissora, desde março de 2013, do Valor Mínimo dos Direitos 

Creditórios a Vencer (conforme definido na Cláusula 6.1. do Contrato de 

Cessão Fiduciária) bem como autorizar que o prazo para que a Emissora 

atenda o Valor Mínimo dos Direitos Creditórios a Vencer, originalmente 

pactuado para vigorar entre março de 2013 até fevereiro de 2014, seja 

postergado para ter início em 10 de janeiro de 2015 (ficando a Emissora 

desobrigada de observar qualquer Valor Mínimo dos Direitos Creditórios a 

Vencer até 10 de janeiro de 2015), sendo que, a partir de tal data, a Emissora 

deverá manter, até 10 de janeiro de 2016, o montante em reais equivalente a 

25% do Saldo Devedor, e, a partir de 11 de janeiro de 2016 até o 

cumprimento das Obrigações Garantidas, o montante equivalente a 35% do 

Saldo Devedor; 

(iii)  autorizar a não exigência do Reforço de Garantia, conforme previsto na 

Cláusula 6.4. do Contrato de Cessão Fiduciária, até 10 de janeiro de 2015; 

(iv)  autorizar o Agente Fiduciário a liberar os Direitos Creditórios – Duplicatas a 

vencer e ainda não pagos pelo respectivo Cliente e os recursos retidos nas 

Contas Vinculadas, nos termos do item 6.6. do Contrato de Cessão Fiduciária, 

bem como prorrogar, até 10 de janeiro de 2015, o prazo para início do 

segundo período da recomposição do Montante Mínimo Mensal, 

originalmente pactuado para março de 2013; 

(v)  não declarar o Vencimento Antecipado das Debêntures, conforme alínea “a” 

da Cláusula 4.13.1 da Escritura de Emissão, em decorrência do não 
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pagamento, pela Emissora da parcela de amortização do Valor Nominal 

Unitário e de Remuneração das Debêntures vencida em 10 de outubro de 

2013 e, consequentemente, prorrogar (a) as Datas de Amortização do período 

compreendido entre 10 de outubro de 2013 (inclusive) e 10 de outubro de 

2014 (inclusive) para 10 de janeiro de 2015; e (b) as Datas de Pagamento de 

Remuneração do período compreendido entre 10 de outubro de 2013 

(inclusive) e 10 de julho de 2014 (inclusive) para 10 de outubro de 2014, sem 

que haja incidência de multa e demais encargos moratórios neste período, 

mantendo-se aplicável a Remuneração no Período de Capitalização que se 

inicia em 10 de julho de 2013 (inclusive) e termina em 10 de outubro de 2014 

(exclusive), observada a deliberação (vi) abaixo, condicionada, após realização 

de nova Assembleia Geral de Debenturistas, à celebração do Novo 

Aditamento;  

(vi)  reduzir a sobretaxa acrescida à Taxa DI referente à Remuneração das 

Debêntures para 3,00% (três inteiros por cento) desde 10 de outubro de 2013 

(inclusive) até 10 de janeiro de 2015  (exclusive), observado que, a partir de 

10 de janeiro de 2015 (inclusive), a sobretaxa acrescida sobre a Taxa DI deverá 

retornar a ser 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) até a 

Data de Vencimento;  

(vii)  autorizar, neste ato, a Emissora a alienar o imóvel ETE-Karsten para a Opersan 

Resíduos Industriais S.A. pelo valor bruto de R$8.000.000,00 (oito milhões de 

reais), condicionada à utilização integral, pela Emissora, dos recursos líquidos 

decorrentes da referida alienação exclusivamente para realizar uma 

amortização extraordinária das Debêntures, conforme o disposto na Cláusula 

4.15.2 da Escritura de Emissão, antes de 10 de janeiro de 2015, em valor igual 

ou superior a R$7.000.000,00 (sete milhões de reais), ressalvado que, caso o 

valor líquido da alienação do referido imóvel ultrapasse esse valor, a Emissora 

obriga-se a realizar a amortização extraordinária com a totalidade do valor 

líquido efetivamente recebido, sem prejuízo do pagamento de prêmio de 

0,80% (oitenta centésimos por cento) incidente sobre o valor a ser 

amortizado, prêmio este livremente pactuado entre a Emissora e a totalidade 

dos Debenturistas nesta Assembleia, não se aplicando, dessa forma, o 

disposto na Cláusula 4.15.2 da Escritura de Emissão; e 

(viii)  alterar o prêmio devido pela Emissora em caso de novas amortizações 

extraordinárias eventualmente realizadas após esta data para 0,80% (oitenta 

centésimos por cento) incidente sobre o valor a ser amortizado, alterando-se, 

consequentemente, a redação da Cláusula 4.15.2 da Escritura de Emissão. 

Neste mesmo ato, os Debenturistas se reservaram ao direito de negociar a 
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incidência e o percentual de prêmios sobre eventuais amortizações 

extraordinárias futuras, em condições diversas da ora pactuada, desde que 

previamente aprovado em Assembleia Geral de Debenturistas. 

Reunidos em Assembleia, realizada em 13/03/2014, os Debenturistas deliberaram: 

(i) não declaração de vencimento antecipado em decorrência da não observância 

dos índices financeiros acima referidos, referentes ao exercício social 

encerrado em 31/12/2013; 

(ii) prorrogar para a AGD a ser realizada até 04/04/2014 a definição de todos os 

termos e condições do Novo Aditamento; 

(iii) autorizar a baixa das hipotecas em favor dos Debenturistas que recaem sobre 

os imóveis objeto das matrículas nº 10.171, 11.032, 23.244 e 21.417 do 3º 

Ofício do Registrod e Imóveis da Comarca de Blumenau, bem como para que a 

destinação dos recursos líquidos obtidos pela Emissora com a alienação do 

imóvel ETE –Karsten para a Opersan Resíduos Industriais S.A. em valor igual 

ou superior a R$7.000.000,00, para os fins da alínea “x” da Cláusula 4.13.1 da 

Escritura de Emissão, seja o reforço do capital de giro da Emissora e não a 

amortização extraordinária das Debêntures, conforme deliberado na AGD 

realizada em 16/12/2013; e 

(iv) autorizar que a Emissora aliene 06 fazendas produtoras de eucalipto de sua 

propriedade, bem como que os recursos obtidos pela Emissora com a 

alienação das mencionadas fazendas, para os fins da alínea “x” da Cláusula 

4.13.1 da Escritura de Emissão, seja o reforço do capital de giro da Emissora. 

Reunidos em Assembleia, realizada em 04/04/2014, os Debenturistas deliberaram: 

(i) em continuidade à deliberação do item 7(ii) da AGD realizada em 13/03/2014, 

a autorização da proposta da Emissora de estabelecer novo Índice Financeiro, 

em complemento àqueles constantes da alínea (y), do item 4.13.1, da 

Escritura de Emissão, representado pela obrigação de que o endividamento 

máximo da Emissora seja de R$356.860.000,00, em 30/09/2014, assim 

considerado o Endividamento Máximo; 

(ii) em continuidade à deliberação do item 7(iii) da AGD realizada em 

13/03/2014, a autorização para que os recursos líquidos obtidos pela 

Emissora com a alienação do imóvel ETE-Karsten, referido no item (ii) da 

Ordem do Dia da Assembleia, no valor mínimo de R$7.000.000,00, seja para o 

reforço do capital de giro da Emissora, e não a amortização extraordinária das 

Debêntures, conforme deliberado no item 7(vii) da AGD de 16/12/2013, 
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ficando, desta forma, autorizado o Agente Fiduciário a liberar os recursos que 

vierem a ser depositados na Conta Vinculada n. 01130-3, de titularidade da 

Emissora, mantida na Agência 8541 do Itaú Unibanco S.A., para conta de livre 

movimento da Emissora a ser por ela indicada ao Agente Fiduciário; 

(iii) em continuidade à deliberação do item 7(iv) da Assembleia Geral de 

Debenturistas realizadas em 13/03/2014, a Emissora a alienar as Fazendas 

referidas no item (iii) da ordem do dia, bem como que os recursos obtidos 

pela Emissora com a alienação das Fazendas, para os fins da alínea “x” da 

Cláusula 4.13.1 da Escritura de Emissão, seja a amortização das dívidas 

garantidas pelas Fazendas, ou outras dívidas mais onerosas da Emissora 

(assim consideradas as dívidas que não são objeto de linhas de financiamento 

oficiais com taxas subsidiadas); e 

(iv) a proposta da Emissora em submeter os Imóveis Hipotecados à nova 

avaliação, que será realizada por empresa avaliadora de renome aprovada 

pelos Debenturistas (cujos custos serão arcados pela Emissora), a qual deverá 

apresentar o respectivo Laudo de Avaliação até 30/05/2014. 

Em 26/11/2014, a Companhia foi notificada pelo Agente Fiduciário, acerca do 

vencimento antecipado automático das Debêntures, decorrente do não pagamento 

da remuneração, cujo prazo máximo era 10/10/2014, de acordo com o cronograma 

de pagamento da Remuneração contido no Anexo III da Escritura de Emissão, sendo-

lhe solicitado o pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário não amortizado das 

Debêntures em circulação, acrescido da Remuneração devida e não paga pela 

Emissora, calculada pro rata temporis desde a data do último pagamento por ela 

realizado, até a data em que efetuar o pagamento dos referidos valores, acrescidos 

dos encargos moratórios aplicáveis. 

Segue abaixo a lista do(s) processo(s) judicial(is) em trâmite: 

a) Processo nº: 0311192-62.2015.8.24.0008 
Ação: Medida cautelar 
Juízo: Vara de Direito Bancário da Comarca de Blumenau - SC 
Autor: Karsten S.A. 
Réus: Banco Itaú BBA S.A.; HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; BB – Banco 
de Investimentos S.A.; Banco Santander Brasil S.A.; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco 
Votorantim S.A.; Pentágono S.A. DTVM 
 

b) Processo nº: 1046522-06.2016.8.26.0100 
Ação: Execução de título extrajudicial 
Juízo: Foro Central Cível da Comarca da Capital - SP 
Exequente: Pentágono S.A. DTVM 
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Executado: Karsten S.A.; João Karsten Neto; Edelsa Participações; GT Participações Ltda., 
Karsten Nordeste Ind. Têxtil Ltda.; Karsten Comércio e Serviços de Distribuição Ltda. 

 
c) Processo nº: 0312057-51.2016.8.24.0008 

Ação: Carta Precatória vinculada à Execução de Título Extrajudicial (listada no item b) acima) 
Juízo: 4ª Vara: Foro Central Cível da Comarca da Capital - SPde Blumenau – SC 
Executado: Karsten S.A.; João Karsten Neto; Edelsa Participações; GT Participações Ltda., 
Karsten Nordeste Ind. Têxtil Ltda.; Karsten Comércio e Serviços de Distribuição Ltda. 
Exequente: Pentágono S.A. DTVM 

 
d) Processo nº: 0024247-84.2016.8.06.0117 

Ação: Carta Precatória vinculada à Execução de Título Extrajudicial (listada no item b) acima) 
Juízo: 3ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - CE 
Executado: Karsten S.A.; João Karsten Neto; Edelsa Participações; GT Participações Ltda., 
Karsten Nordeste Ind. Têxtil Ltda.; Karsten Comércio e Serviços de Distribuição Ltda. 
Exequente: Pentágono S.A. DTVM 

 
e) Processo nº: 0319041-51.2016.8.24.0008 (para penhora no rosto dos autos) 

Ação: Carta Precatória vinculada à Execução de Título Extrajudicial (listada no item b) acima) 
Juízo: 2ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - SC 
Executado: Karsten S.A.; João Karsten Neto; Edelsa Participações; GT Participações Ltda., 
Karsten Nordeste Ind. Têxtil Ltda.; Karsten Comércio e Serviços de Distribuição Ltda. 
Exequente: Pentágono S.A. DTVM 

 
f) Processo nº: 2213627-97.2016.8.26.0000 

Ação: Agravo de Instrumento  
Juízo: 16ª Câmara de Direito Privado – Comarca de São Paulo 
Agravante: Karsten S.A. 
Agravada: Pentágono S.A. DTVM 
 

g) Processo nº: 2224007-82.2016.8.26.000 
Ação: Agravo de Instrumento  
Juízo: 16ª Câmara de Direito Privado – Comarca de São Paulo 
Agravante: Karsten S.A. 
Agravada: Pentágono S.A. DTVM 
 

h) Processo nº: 1046536-87.2016.8.26.0100 
Ação: Execução de título extrajudicial 
Juízo: 6ª Vara Cível - Foro Central Cível da Comarca da Capital - SP 
Executado: Karsten S.A.; João Karsten Neto; Edelsa Participações; GT Participações Ltda. 
Exequente: Pentágono S.A. DTVM 

 
i) Processo nº: 0315173-65.2016.8.24.0008  

Ação: Carta Precatória vinculada à execução de título extrajudicial acima 
Juízo: 2ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - SC 
Executado: Karsten S.A.; João Karsten Neto; Edelsa Participações; GT Participações Ltda., 
Karsten Nordeste Ind. Têxtil Ltda.; Karsten Comércio e Serviços de Distribuição Ltda. 
Exequente: Pentágono S.A. DTVM 
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De acordo com as informações obtidas, verificamos o(s) seguinte(s) 

inadimplemento(s), conforme previsto nos documentos da operação: 

(i) Não pagamento dos valores remanescentes de Principal, Juros, Multa 

e Mora, devidos em virtude do vencimento antecipado acima 

mencionado; 

(ii) Não envio da declaração de cumprimento de obrigações; 

(iii) Não envio do organograma societário; e 

(iv) Não cumprimento de outras obrigações não pecuniárias*. 

*Para maiores informações acerca do inadimplemento acima mencionado, favor contatar por e-mail a 
equipe comunicados@pentagonotrustee.com.br, ou através dos seguintes telefones: Vânia Lattanzi: 
(21) 3385-4952/ Yasmin Martins: (21) 3385-4953/ Tiago Brito: (21) 3385-4951. 

 

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 garantia 

adicional real e fidejussória. 

Garantias Adicionais:  

(i) Debêntures da 1ª. Série: a) Fiança; b) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; e c) 

Hipoteca, conforme previsto na Escritura de Emissão; e  

(ii) Debêntures da 2ª. Série: a) Fiança; e b) Hipoteca, conforme previsto na Escritura 

de Emissão. 

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

Emissão permanece(m) 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) 

Não aplicável. 

12. Parecer: 
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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. 

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 encontra plenamente apta a continuar no exercício da 

função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora. 

 

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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