
 

 
 

  

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 

CNPJ/ME n° 06.057.223/0001-71 

NIRE 33.3.0027290-9 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE 

DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE 

QUIROGRAFÁRIA,  COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL EM QUATRO 

SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA 

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.  

 

Ficam convocados os Srs. Titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 1ª 

(Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 

Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional em Quatro Séries, para 

Distribuição Pública com Esforços Restritos da Sendas Distribuidora S.A. 

(“Companhia”, “Emissão” e “Debêntures”, respectivamente) para se reunirem em 

Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, 

do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor 

(“Lei das Sociedades por Ações”), e das Cláusulas 7.2 e 7.2.1 do Instrumento 

Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não 

Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Quatro Séries, para 

Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Sendas Distribuidora S.A., celebrado 

em 9 de agosto de 2019 (“Escritura de Emissão”), a ser realizada em primeira 

convocação, de forma exclusivamente digital e remota, inclusive para fins de 

voto, no dia 19 de novembro de 2020, às 14 horas, através de plataforma 

digital Cisco WebEx Events, conforme Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”), nº 625 de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para examinar, 

discutir e deliberar sobre os seguintes itens da Ordem do Dia:  

 

(i) Autorizar previamente a não configuração da hipótese de vencimento 

antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 4.12.1, item “(vi)” , da 

Escritura de Emissão, no contexto da realização da operação de cisão parcial da 

Companhia e de sua controladora integral CBD, conforme descrita em fato 

relevante da CBD publicado em 09 de setembro de 2020 (“Operação”), sendo certo 

que a referida Operação implica necessariamente na abertura de capital da 

Companhia;  

 



 

 
 

  

(ii)  Autorizar a liberação da garantia fidejussória prestada pela CBD no âmbito 

da Emissão (“Liberação da Fiança”), sendo certo que tal liberação será efetuada 

somente quando da efetiva realização da Operação, ficando a Companhia obrigada 

a notificar a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente 

Fiduciário”) imediatamente a respeito da realização da Operação; 

 

(iii) a majoração das taxas de Remuneração das Debêntures, previstas nas 

Cláusulas 4.10.2, 4.10.2.5, 4.10.3, 4.10.3.5, 4.10.4 e 4.10.5 da Escritura de 

Emissão, a valer a partir do terceiro dia útil posterior da respectiva deliberação 

pelos Debenturistas até a Data de Vencimento das Debêntures, conforme propostas 

de redação do aditamento à Escritura de Emissão disponibilizado pela Companhia, 

em seu site www.gpari.com.br, aos Debenturistas e que, caso aprovadas, serão 

refletidas integralmente no aditamento à Escritura de Emissão e terão vigência 

imediata, a partir da respectiva deliberação pelos Debenturistas;  

 

(iv) autorizar a criação de evento de pagamento de Remuneração das 

Debêntures no terceiro dia útil posterior à respectiva deliberação pelos 

Debenturistas,  alterando, assim, as Cláusulas 4.10.2.2, 4.10.3.2 e 4.10.4.2 da 

Escritura de Emissão e terão vigência imediata, a partir da respectiva deliberação 

pelos Debenturitas;  

 

(v) a alteração das Cláusulas 4.9.2, 4.12.1, 4.12.3, 4.12.3.1, 4.13 e 4.15 da 

Escritura de Emissão, em razão da eventual realização da Operação e da Liberação 

da Fiança, conforme propostas de redação do aditamento à Escritura de Emissão a 

ser disponibilizado aos Debenturistas e que, caso aprovadas, serão refletidas 

integralmente no aditamento à Escritura de Emissão, conforme proposta de redação 

do aditamento à Escritura de Emissão disponibilizado aos Debenturistas, pela 

Companhia, em seu site www.gpari.com.br, sendo certo que a Liberação da Fiança 

será efetuada somente quando da efetiva Operação; 

 

(vi) a exclusão das Cláusulas 1.2, 2.1.3.3, 4.8 e do item “xiii” da Cláusula 5.1 da 

Escritura de Emissão, em razão da eventual realização da Operação e da Liberação 

da Fiança, assim como das Cláusulas 4.14, 4.18 da Escritura de Emissão, tendo em 

vista que os eventos descritos em tais cláusulas já ocorreram ou perderão sua a 

eficácia em consequência da realização da Operação, com a consequente 

renumeração das Cláusulas e itens remanescentes, conforme proposta de redação 

do aditamento à Escritura de Emissão disponibilizado aos Debenturistas, pela 

Companhia, em seu site www.gpari.com.br, e que, caso aprovadas, serão refletidas 

integralmente no aditamento à Escritura de Emissão, sendo certo que a Liberação 

da Fiança será efetuada somente quando da efetiva Operação; e  

http://www.gpari.com.br/


 

 
 

  

 

(vii) autorização para a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, firmar 

todos os documentos aplicáveis, os quais terão vigência imediata, a partir da 

respectiva deliberação pelos Debenturistas, incluindo o Aditamento à Escritura de 

Emissão, de forma a refletir o teor das deliberações aprovadas na presente Ordem 

do Dia. 

 

Informações Gerais: 

 

A AGD será realizada através da plataforma digital Cisco WebEx Events, com 

link de acesso a ser disponibilizado pela Companhia àqueles Debenturistas que 

enviarem os documentos de representação, para os endereços eletrônicos 

captacao.gpa@gpabr.com e contencioso@pentagonotrustee.com.br, até o 

horário de início da AGD. Nos termos da ICVM 625, além do voto via sistema 

eletrônico durante a AGD, a Companhia admitirá o envio de voto a distância, 

mediante preenchimento e envio da instrução de voto.  

 

Para os fins acima, conforme artigo 4º da ICVM 625 serão aceitos como 

documentos de representação:  

 

a) participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de 

identidade do Debenturista; ou, caso representado por procurador, cópia 

digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono 

bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada 

do documento de identidade do Debenturistas; e 

 

b) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social 

(ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que 

comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia digitalizada de 

documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por 

procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma 

reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada 

de cópia digitalizada dos documentos do Debenturista. 

 

Tanto os documentos representação dos Debenturistas quanto as 

instruções de voto devem ser enviados nos referidos e-mails, até o horário 

de início da realização da AGD. As informações completas, bem como os 

documentos relacionados às matérias constantes deste edital, incluindo a instrução 

de voto à distância, estão detalhadas no endereço da Companhia informado acima, 

bem como no website (https://www.assai.com.br/informacoes-financeiras). 

mailto:assembleias@pentagonotrustee.com.br
https://www.assai.com.br/informacoes-financeiras


 

 
 

  

 

A Companhia e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar 

esclarecimentos aos Debenturistas no que diz respeito à presente convocação e à 

AGD. 

 

 

São Paulo, 4 de novembro de 2020. 

 

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 

 

 

 


