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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 LOJAS 

INSINUANTE 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 

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: LOJAS INSINUANTE S.A. 

• CNPJ/MF: 16.182.834/0001-03 

• Atividades: (i) Lojas de departamentos – CNAE: 4713-0/01; (ii) Comércio 

atacadista de aparelhos elétricos de uso pessoal e domésticos – CNAE: 

4649-4/01; (iii) Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso 

pessoal e domésticos, maquinas fotográficas e cinematográficos – 

CNAE: 4649-4/02; (iv) Comércio varejista de aparelhos elétricos e 

eletrônicos de uso pessoal e domésticos, maquinas fotográficas e 

cinematográficos – CNAE: 4753-9/00; (v) Comércio atacadista de 

móveis e artigos de colchoaria – CNAE: 4649-4/04; (vi) Comércio 

varejista de móveis e artigos de colchoaria – CNAE: 4754-7/01; (vii) 

Comércio atacadista de utilidades domésticas, artigos de relojoaria, 

produtos recreativos, games, brinquedos, instrumentos musicais, 

materiais esportivos e produtos óticos – CNAE: 4649-4/99; (viii) 

Comércio varejista de utilidades domésticas – CNAE: 4759-8/99; (ix) 

Comércio atacadista de materiais de informática e softwares – CNAE: 

4651-6/01; (x) Comércio varejista de materiais de informática e 

softwares – CNAE: 4751-2/01; (xi) Comércio atacadista de bicicletas e 

triciclos – CNAE: 4649-4/03; (xii) Comércio varejista de bicicletas e 

triciclos – CNAE: 4763-6/03; (xiii) Comércio varejista de artigos de 

relojoaria – CNAE: 4783-1/02; (xiv) Comércio varejista de produtos 

recreativos, games, brinquedos – CNAE:4763-6/01; (xv) Comércio 

atacadista de discos, fitas de vídeo e áudio, CDs e DVDs – CNAE:4649-

4/07; (xvi) Comércio varejista de discos, fitas de vídeo e áudio, CDs e 

DVDs – CNAE: 4762-8/00; (xvii) Comércio varejista de instrumentos 

musicais – CNAE: 4756-3/00; (xviii) Comércio varejista de materiais 

esportivos – CNAE: 4763-6/02; (xix) Comércio atacadista de materiais 

para escritório – CNAE: 4647-8/01; (xx) Comércio varejista de materiais 

para escritório – CNAE: 4761-0/03; (xxi) Comércio varejista de produtos 

óticos – CNAE: 4774-1/00; (xxii) Comércio atacadista de perfumes 

(extratos) águas-de-colônia e deocolônia, lavanda, seiva-de-alfazema, 

óleos essências, substâncias odoríferas e suas preparações, 

preparações para barbear, desodorantes corporais, sais perfumados de 

banhos, saches, depilatórios, produtos de beleza, cosméticos, artigos de 

maquilagem, bronzeadores, anti solares, xampus, sabonetes, laquês e 
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outras preparações capilares – CNAE: 4646-0/01; (xxiii) Comércio 

varejista de perfumes (extratos) águas-de-colônia e deocolônia, 

lavanda, seiva-de-alfazema, óleos essências, substâncias odoríferas e 

suas preparações, preparações para barbear, desodorantes corporais, 

sais perfumados de banhos, saches, depilatórios, produtos de beleza, 

cosméticos, artigos de maquilagem, bronzeadores, anti solares, 

xampus, sabonetes, laquês e outras preparações capilares – CNAE: 

4772-5/00; (xxiv) Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares – 

CNAE: 5611-2/03; (xxv) Prestação de serviços administrativos prestados 

a terceiros – CNAE: 8219-9/99; (xxvi) Prestação de serviços de 

intermediação e agenciamento de serviços e negócios civis e comerciais 

em geral sem especialização definida – CNAE: 7490-1/04; (xxvii) Agência 

de viagens – CNAE: 7911-2/00; (xxviii) Serviços de revelações de filmes 

e entretenimento e laser – CNAE: 7420-0/03; (xxix) Comércio varejista 

de motocicletas e motonetas novas – CNAE: 4541-2/03; (xxx) 

Transporte rodoviário de carga intermunicipal, interestadual e 

internacional – CNAE: 4930-2/02; (xxxi) Provedores de acesso às redes 

de comunicações – CNAE: 6190-6/01; (xxxii) Desenvolvimento e 

licenciamento de programas de computador customizáveis – CNAE: 

6201-5/00; (xxxiii) Consultoria em tecnologia da informação – CNAE: 

6204-0/00; (xxxiv)Tratamento de dados, processamento de dados, 

provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na 

internet – CNAE: 6311-9/00; (xxxv) Agências de publicidade, marketing 

direto – CNAE: 7319-0/03; (xxxvi) Atividades de teleatendimento – 

CNAE: 8220-2/00; e (xxxvii) Prestação de serviço de transporte 

rodoviário de cargas de natureza municipal – CNAE 4930-2/01. 

Características da Emissão 

• Emissão: 1ª 

• Séries: Única 

• Data de Emissão: 16/05/2014 

• Data de Vencimento: 16/05/2020 

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

• Código Cetip/ISIN: LJIN11/ BRLJINDBS001 
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• Coordenador Líder: Banco Bradesco BBI S.A. 

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

serão destinados ao alongamento de determinadas dívidas bancárias de 

curto prazo com instituições financeiras, conforme indicadas no Anexo I 

da Escritura de Emissão, totalizando R$ 244.383.000,00, sendo o saldo 

restante destinado a reforço de capital de giro da Emissora. 

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

conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, 

com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com 

esforços restritos de colocação. 

*Redação em conformidade com o 2º Aditamento à Escritura de Emissão. 

 

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) 

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

devida verificação. 

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: 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de 

eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 

� Situação da Empresa: ativa; 

� Natureza do Controle Acionário: privado; 
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� Critério de Elaboração do Balanço: até o fechamento deste relatório 

não havíamos recebido a documentação para a sua devida 

verificação. 

• Situação Financeira 

Até o fechamento deste relatório não havíamos recebido a 

documentação para a sua devida verificação. 

• Estrutura de Capitais 

Até o fechamento deste relatório não havíamos recebido a 

documentação para a sua devida verificação. 

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$ 1.000,0000 

• ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável 

• REMUNERAÇÃO*: (i) 100% do DI + 2,0592% a.a., até 16/08/2015; e (ii) 100% do DI + 

2,9183% a.a., a partir de 16/08/2015. 

*Redação em conformidade com o 3º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2016):  

Juros: 

16/01/2016 – R$ 13,05853337 

16/02/2016 – R$ 11,80181857 

16/03/2016 – R$ 13,05133363 

11/04/2016 – R$ 10,55185305 

29/11/2016 – R$ 103,75405114 

 

Aquisição: 

29/11/2016 – R$ 966,66800000 

 

• POSIÇÃO DO ATIVO: 

Quantidade em circulação: 0 
Quantidade em tesouraria: 0 
Quantidade total emitida: 274.579 
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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: não houve; 

• 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: conforme 

item 4 acima. 

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) 

A Máquina de Vendas Brasil Participações S.A. obriga-se, sob pena de serem 

declaradas vencidas todas as obrigações relativas às Debêntures, a observar, entre 

outras obrigações, os índices e limites financeiros previstos no item 4.15.3, alínea 

“(xx)” da Escritura de Emissão. 
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De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações 

assumidas na Escritura de Emissão.  Ademais, informamos que, para a elaboração do 

Relatório Anual deste exercício social, a Emissora não entregou as seguintes 

informações: as Demonstrações Financeiras auditadas do exercício social encerrado 

em 31/12/2016, a declaração de cumprimento de obrigações, o organograma 

societário e os atos societários da Companhia, tendo em vista a quitação da emissão. 

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 com garantia real, com garantia 

adicional fidejussória*.  

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

fiduciária de direitos, conforme previsto na Escritura de Emissão. 

A garantia real acima citada será compartilhada sem ordem de preferência de 

recebimento no caso de excussão, na proporção do respectivo saldo devedor de cada 

credor, com as obrigações decorrentes da 1ª (primeira) emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, 

com garantia adicional fidejussória, da Máquina de Vendas Brasil Participações S.A., 

conforme previsto no 4º Aditamento à 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). 

*Redação em conformidade com o 2º e 4º Aditamentos à Escritura de Emissão. 

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: 

Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas 

informações divulgadas pela Emissora. 



 
    

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 

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 


