MARISA LOJAS S.A.
NIRE 35.300.374.801
CNPJ n° 61.189.288/0001-89
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2020

Data, Hora e Local: Em 24 de setembro de 2020, às 11:00 horas, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Holland, nº 422/432, Barra Funda, CEP:
01138-000.
Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença via conferência
telefônica da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Marisa Lojas
S.A. (“Companhia”).
Mesa: Sr. Hector Nunez – Presidente; e Sra. Carolina Figueiredo Pinto Ferreira –
Secretária.
Ordem do dia: Deliberar sobre:
(I)

a aprovação para a realização do Resgate Antecipado Facultativo para
antecipação do pagamento do valor nominal unitário da totalidade notas
promissórias comerciais referentes à 3ª (terceira) série de sua 1ª (primeira)
emissão, emitidas nos termos da Instrução da CVM nº 566/2015, para
distribuição pública com esforços restritos nos termos da Instrução da CVM
nº 476/2009, conforme alterada (“Emissão” e “Notas Comerciais”), antes da
data prevista na cláusula VI das Cártulas da 3ª Série, originalmente previsto
para 23 de outubro de 2020, para que seja realizado em 30 de setembro de
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2020 (“Antecipação do Valor Nominal Unitário Resgate Antecipado Facultativo
3ª Série”);
(II)

a alteração do “Volume Mínimo da Garantia” de R$70.000.000,00 (setenta
milhões de reais), conforme previsto na cláusula 4.4.1 do “Instrumento

Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e outras Avenças”
celebrado entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) e o Banco Safra, na qualidade de
banco depositário dos direitos creditórios, em 28 de agosto de 2019
(“Contrato de Cessão Fiduciária”), conforme aditado, para 70% (setenta por
cento) do saldo devedor atualizado das Notas Comerciais após a Antecipação
do Valor Nominal Unitário 3ª Série (“Alteração do Volume Mínimo da
Garantia”);
(III) o pagamento de prêmio aos titulares das Notas Comerciais em decorrência
da anuência prévia proposta nos itens acima; e
(IV)

a autorização à Diretoria da Companhia discutir, negociar e definir os termos
e condições dos aditamentos dos documentos no âmbito das Notas
Comerciais para refletir as alterações acima, bem como para a prática de
todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização dos itens
acima.

Deliberações: Após análise e discussão, por unanimidade de votos dos conselheiros e
sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:
(I)

aprovar a realização do Resgate Antecipado Facultativo 3ª para ser realizado
em 30 de setembro de 2020, o montante total de R$22.625.000,00 (vinte e
dois milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais), acrescida de juros
remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por
cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia,
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“over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) dias úteis, acrescido de sobretaxa de 1,75% (um inteiro e
setenta e cinco centésimos por cento);
(II)

a Alteração do Valor Mínimo da Garantia para modificar volume mínimo da
garantia objeto do Contrato de Cessão Fiduciária no valor original de
R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais) para 70% (setenta por cento) do
saldo devedor atualizado das Notas Comerciais após a Antecipação do Valor
Nominal Unitário 3ª Série objeto da presente reunião;

(III) em decorrência da aprovação dos itens acima, a Companhia pagará aos
titulares das Notas Comerciais um prêmio de 0,5% (cinco centésimos por
cento), flat, incidente sobre o saldo devedor atualizado das Notas Comerciais
após a Antecipação do Valor Nominal Unitário 3ª Série, a ser pago pela
Companhia no dia 30 de setembro de 2020 por fora do ambiente da B3 em
conta corrente a ser informada pelos Notistas; e
(IV)

a autorização à Diretoria da Companhia discutir, negociar e definir os termos
e condições dos aditamentos dos documentos no âmbito das Notas Comerciais
para refletir as alterações acima, bem como para a prática de todos e
quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização dos itens acima.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada,
lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

A presente é cópia fiel da que se encontra lavrada em livro próprio.

São Paulo, 24 de setembro de 2020.
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Mesa:

______________________________

______________________________

Hector Nunez

Carolina Figueiredo Pinto Ferreira

Presidente

Secretária
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