MARISA LOJAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 61.189.288/0001-89
NIRE 35.300.374.801
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 6 de junho de 2018, às 14 horas, por meio
de conferência telefônica, conforme faculta o artigo 18 do estatuto social da Marisa
Lojas S.A. (“Companhia” ou “Emissora”).
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação em razão da presença,
via conferência telefônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Marcelo Pereira Malta de Araujo – Presidente da Mesa;
e Sra. Carolina Figueiredo Pinto Ferreira – Secretária.
ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do artigo 19, XXI, do estatuto social da
Companhia, sobre (i) a realização da 4ª (quarta) emissão (“Emissão”), pela
Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real,
em série única (“Debêntures”), a serem ofertadas publicamente (“Oferta”), nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 476, de 19 de
janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM nº 476/09”), da Lei nº 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e das demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis; (ii) prestação de garantias à Emissão (a) em nome
próprio, na modalidade de cessão fiduciária (a.1) da totalidade dos direitos creditórios
de titularidade da Companhia, principais e acessórios, presentes e futuros,
decorrentes de operações de venda de produtos ou serviços nos estabelecimentos da
Companhia a clientes que realizem pagamento à vista em numerário ou cheques
(“Direitos Creditórios Marisa”), observado que a somatória de todos os Direitos
Creditórios Marisa realizados mensalmente deverá equivaler a, no mínimo, 47%
(quarenta e sete por cento) do saldo devedor das Debêntures; (a.2) do montante de
R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (“Cash Collateral”); e (a.3) os direitos
da Companhia contra o banco depositário, com relação à conta vinculada na qual
será depositada a totalidade dos Direitos Creditórios Marisa e o Cash Collateral
(“Conta Vinculada Marisa”), incluindo, sem limitação, a totalidade dos recursos
existentes nesta data ou que venham a ser depositados ou estar disponíveis na Conta
Vinculada Marisa, bem como todos e quaisquer direitos creditórios existentes ou que
venham a se constituir no futuro decorrentes de tais ativos, incluindo, mas sem
limitações, recursos, direitos, rendimentos, acréscimos, privilégios, preferências,
prerrogativas e ações a eles relacionados (“Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios
Marisa”); e (b) por sua controlada Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
(“Club”), na modalidade de cessão fiduciária: (b.1) dos direitos creditórios de sua
titularidade, principais e acessórios, presentes e futuros, oriundos do cartão de
crédito private label Marisa (“Cartão Marisa”), tendo como devedores consumidores
que realizaram compras utilizando o Cartão Marisa, conforme identificados e
observados os demais termos, limites e condições previstos no Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia (“Direitos
Creditórios Club”); e (b.2) dos direitos creditórios decorrentes da conta vinculada de
sua titularidade, não movimentável pela Club, em que serão depositados os Direitos
Creditórios Club, bem como de todos os recursos, investimentos e aplicações
financeiras decorrentes de, ou vinculados à, referida conta vinculada, observados os
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demais termos, limites e condições previstos no Instrumento Particular de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia (“Conta Vinculada Club”), e observado,
ainda, que o valor dos Direitos Creditórios Club vincendos decorrentes de operações
de aquisição de produtos ou serviços com pagamentos à vista ou parcelados em até
5 (cinco) prestações deverá corresponder, durante toda a existência das Debêntures,
a no mínimo 40% (quarenta por cento) do saldo devedor das Debêntures (“Cessão
Fiduciária dos Direitos Creditórios Club”) e; (iii) a autorização à Diretoria da
Companhia e seus demais representantes legais para praticar todos os atos
necessários para a formalização das deliberações acima mencionada, bem como
celebrar todo e qualquer documento necessário à efetivação da Oferta, incluindo,
sem limitação, a escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”), os
contratos de garantia da Emissão, o Contrato de Distribuição (conforme abaixo
definido) e seus eventuais aditamentos, e (iv) a ratificação de todos os atos já
praticados pela Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais
relacionados à Emissão e à Oferta.
DELIBERAÇÕES: O Conselho aprovou por unanimidade e sem quaisquer restrições:
1.
A realização da Emissão e da Oferta, com as seguintes características e
condições:
(i)

Número da Emissão: a Emissão representa a 4ª (quarta) emissão de
debêntures da Companhia;

(ii)

Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), na Data de Emissão
(conforme abaixo definida);

(iii)

Data de Emissão das Debêntures: para todos os fins e efeitos legais, a
data de emissão das Debêntures será a data definida na Escritura de
Emissão (“Data de Emissão”);

(iv)

Número de Séries: a Emissão será realizada em série única;

(v)

Quantidade de Debêntures: serão emitidas 300.000.000 (trezentos
milhões) de Debêntures;

(vi)

Valor Nominal Unitário: as Debêntures terão valor nominal unitário de
R$ 1,00 (um real), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”);

(vii)

Espécie, Forma e Conversibilidade: As Debêntures são da espécie com
garantia real, terão forma nominativa e escritural, sem emissão de
cautelas e certificados, e serão simples, ou seja, não serão conversíveis
em ações de emissão da Companhia ou de qualquer outra companhia;

(viii) Garantias: (i) a Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios Marisa; e (ii) a
Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios Club;
(ix)

Destinação dos Recursos: Os recursos captados serão destinados
exclusivamente para o pagamento do valor de principal das debêntures da
1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública
com Esforços Restritos de Colocação da Emissora;
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(x)

Comprovação de Titularidade das Debêntures: a Companhia não
emitirá certificados de Debêntures, sendo que, para todos os fins de
direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato da
conta de depósito das Debêntures emitido pelo banco escriturador a ser
contratado. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de
titularidade das Debêntures o extrato expedido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa
e Balcão (“B3”), quando as Debêntures estiverem custodiadas
eletronicamente na B3;

(xi)

Prazo e Data de Vencimento: o vencimento final das Debêntures
ocorrerá ao término do prazo de 3 (três) anos contados a partir da Data
de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de
vencimento antecipado das Debêntures e resgate antecipado facultativo
das Debêntures a serem previstas na Escritura de Emissão;

(xii)

Depósito Eletrônico para Distribuição e Negociação: as Debêntures
serão depositadas para distribuição pública no mercado primário e
negociação no mercado secundário por meio (a) do MDA – Módulo de
Distribuição de Ativos, administrado e operado pelo Segmento CETIP
UTVM da B3, sendo a distribuição das Debêntures liquidada
financeiramente por meio do Segmento CETIP UTVM da B3; e (b) do
CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operado pelo
Segmento CETIP UTVM da B3, sendo as negociações e os eventos de
pagamento liquidados financeiramente, e a custódia eletrônica das
Debêntures realizada por meio do Segmento CETIP UTVM da B3,
respectivamente;

(xiii) Local de Pagamento: os pagamentos referentes às Debêntures e a
quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora, nos
termos da Escritura de Emissão, serão realizados pela Emissora, (i) no que
se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, à
Remuneração, ao prêmio do Resgate Antecipado Facultativo (conforme
definido na Escritura de Emissão) e aos Encargos Moratórios (conforme
definidos na Escritura de Emissão), e com relação às Debêntures que
estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; ou (ii) com
relação às Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na
B3, por meio do Escriturador, ou em sua sede, conforme o caso;
(xiv) Preço de Subscrição: As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor
Nominal Unitário;
(xv)

Integralização e Forma de Pagamento: as Debêntures serão
integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, de acordo com os
procedimentos adotados pela B3 no ato da subscrição;

(xvi) Amortização do Valor Nominal Unitário e Pagamento da
Remuneração: o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será
amortizado em 22 (vinte e duas) parcelas mensais consecutivas, a partir
do 15º (décimo quinto) mês, inclusive, ressalvados os pagamentos em
decorrência do vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da
Escritura de Emissão. A Remuneração será paga em parcelas mensais,
sendo o primeiro pagamento realizado na data determinada na Escritura
de Emissão e o último pagamento na Data de Vencimento das Debêntures,
sendo cada data de pagamento da remuneração denominada uma “Data
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de Pagamento da Remuneração”, ressalvados os pagamentos em
decorrência do vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da
Escritura de Emissão. Farão jus à Remuneração e à amortização das
Debêntures aqueles que forem titulares das Debêntures ao final do dia útil
imediatamente anterior à respectiva Data de Pagamento da Remuneração;
(xvii) Atualização Monetária do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal
Unitário não será atualizado monetariamente;
(xviii) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, de cada uma das Debêntures incidirão juros
remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem por cento) da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros
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, no informativo diário disponível em sua página na
Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa
equivalente a 1,95% (um inteiro e noventa e cinco centésimos por cento)
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa” e,
em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), calculados de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos,
desde a data de subscrição e integralização das Debêntures ou a data de
pagamento da remuneração imediatamente anterior, conforme o caso,
inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive;
(xix) Resgate Antecipado Facultativo: A Companhia poderá, a seu exclusivo
critério e a qualquer tempo, observados os dispositivos legais aplicáveis,
realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, observados
os termos, inclusive o prêmio de resgate, a serem previstos na Escritura
de Emissão;
(xx)

Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia poderá realizar, a
qualquer momento, a seu exclusivo critério, oferta de resgate antecipado
parcial ou total das Debêntures, com o consequente cancelamento das
Debêntures resgatadas, devendo tal oferta ser endereçada a todos os
debenturistas, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura
de Emissão.

(xxi) Amortização Antecipada Facultativa: A Companhia poderá, a seu
exclusivo critério, observados os dispositivos legais aplicáveis e os termos,
inclusive o prêmio de resgate, dispostos, na Escritura de Emissão, realizar
a amortização antecipada facultativa das Debêntures, limitada a 98%
(noventa e oito por cento) do saldo devedor do Valor Nominal das
Debêntures;
(xxii) Regime de Colocação e Procedimento de Distribuição das
Debêntures: As Debêntures serão objeto de distribuição pública com
esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09,
sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das
Debêntures, com a intermediação de instituições financeiras integrantes
do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”),
conforme o “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob
Regime de Garantia Firme, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
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Ações, com Garantia Real, em Série Única, da Espécie com Garantia Real,
em Regime de Garantia Firme de Colocação, da 4ª (Quarta) Emissão da
Marisa Lojas S.A.” (“Contrato de Distribuição”) a ser celebrado entre os
Coordenadores e a Companhia;
(xxiii) Vencimento Antecipado: as Debêntures estarão sujeitas às hipóteses
de vencimento antecipado, a serem definidas na Escritura de Emissão. Na
ocorrência dos eventos de inadimplemento que não sejam sanados nos
respectivos prazos de cura, quando estabelecidos, observado que, para os
eventos de inadimplemento não automáticos, caso a assembleia geral de
debenturistas convocada para este fim delibere o vencimento antecipado
das Debêntures, o Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente
vencidas todas as obrigações constantes das Debêntures e da Escritura de
Emissão e exigir o pagamento, pela Companhia, no prazo previsto na
Escritura de Emissão, (i) do Valor Nominal Unitário, acrescido da
Remuneração calculada pro rata temporis, desde a data de subscrição e
integralização ou a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente
anterior, conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento,
exclusive; e (ii) dos encargos moratórios e outros encargos previstos na
Escritura de Emissão, se houver, incidentes até a data do seu efetivo
pagamento, respeitados os respectivos prazos de cura; e
(xxiv) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de
qualquer valor devido aos debenturistas relativamente a qualquer
obrigação decorrente da Escritura de Emissão, sobre todos e quaisquer
valores em atraso incidirão, independentemente de aviso, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo da Remuneração,
calculada pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do
efetivo pagamento, (i) multa moratória e não compensatória de 2% (dois
por cento) sobre o valor devido e não pago; e (ii) juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de
inadimplemento (inclusive) até a data do efetivo pagamento (exclusive),
incidente sobre o montante atualizado devido e não pago.
2.
A prestação das seguintes garantias à Emissão em favor dos Debenturistas
representados pelo Agente Fiduciário: (a) em nome próprio, da Cessão Fiduciária dos
Direitos Creditórios Marisa; e (b) por sua controlada Club Administradora de Cartões
de Crédito Ltda., da Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios Club.
3.
A autorização aos membros da Diretoria da Companhia e seus demais
representantes legais para praticar todo e qualquer ato necessário à realização da
Emissão acima deliberada, inclusive, mas não somente: (a) celebrar a Escritura de
Emissão, o Contrato de Distribuição, e seus eventuais aditamentos, de acordo com
as condições determinadas nesta reunião e outras que os diretores entendam
necessárias; (b) negociar todos os demais termos e condições que venham a ser
aplicáveis à Emissão e à Oferta, inclusive contratação dos sistemas de distribuição e
negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário e, dentre outros,
dos seguintes prestadores de serviços: (1) os Coordenadores para serem
responsáveis pela estruturação, coordenação e intermediação da distribuição das
Debêntures; (2) assessores jurídicos; (3) banco depositário; (4) banco liquidante e
escriturador; (5) agente fiduciário; e (6) eventuais outras instituições, incluindo, sem
limitação, o formador de mercado, fixando-lhes os respectivos honorários; e (c)
praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui
consubstanciadas, definir e aprovar o teor dos documentos da Emissão e da Oferta e
assinar os documentos necessários à sua efetivação, inclusive, dentre outros, a
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publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos
competentes e a tomada das medidas necessárias perante a B3, a CVM ou quaisquer
outros órgãos ou autarquias junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer
medidas para a implementação da Emissão e da Oferta; e
4.
A ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e
seus demais representantes legais relacionados à Emissão e à Oferta.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a
lavratura da presente ata, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo
Secretário e pelos Conselheiros presentes.
PRESENÇAS: Mesa: Sr. Marcelo Pereira Malta de Araujo – Presidente da Mesa; e
Sra. Carolina Figueiredo Pinto Ferreira – Secretária. Membros do Conselho de
Administração: Cassio Casseb Lima, Marcelo Pereira Malta de Araujo, Marcio Luiz
Goldfarb, Denise Goldfarb Terpins, Waltraut Irene Plebst Guida e Hector Nunez.
Cópia Fiel do Original
______________________________
Marcelo Pereira Malta de Araujo
Presidente da Mesa
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________________________________
Carolina Figueiredo Pinto Ferreira
Secretário

