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Debênture
Série Única da 2ª Emissão

ADAMI SA MADEIRAS



Carta aos investidores

Em atenção aos Srs. investidores,

Conforme obrigação constante da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de
2016 ("ICVM nº 583/16") e elaborado de acordo com as informações prestadas
pelo Emissor ou Devedor, conforme o caso, e observando as regras estabelecidas
no instrumento de emissão do respectivo ativo, disponibilizamos para análise de
V.Sas. o relatório anual deste Agente Fiduciário referente ao ano base de 2019.
Para facilitar a análise, em nosso site �zemos constar também uma versão
digital que �cará disponível pelo prazo legal no endereço eletrônico:
www.vortx.com.br, e está acompanhada de todos os documentos, informações e
relatórios produzidos e elaborados pelas partes relacionadas ao ativo, de acordo
com as obrigações que lhe foram atribuídas nos documentos da operação.
Informamos aos investidores ainda, que estamos trabalhando continuamente
para prover informação em tempo real a V.Sas. através da nossa plataforma
VxInforma+ e que, caso seja de seu interesse ter acesso às informações dos
ativos que possui, podemos franqueá-lo a qualquer momento. Nossa missão é
descomplicar o mercado de capitais e proporcionar transparência e informação
de qualidade em tempo integral.

São Paulo, 8 de Maio de 2020. 
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
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Nome ADAMI SA MADEIRAS

CNPJ 83.054.478/0001-21

Diretor de relação com investidores Mauricio Roberto Adami Telck

CNPJ do auditor 57.755.217/0001-29

Auditor independente KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

IF ADMA12

ISIN BRADMADBS022

PU de emissão R$1.000,00

Quantidade emitida 150.000

Volume emitido R$150.000.000,00

Remuneração CDI + 4%

Amortização Trimestral

Data emissão 01/06/2018

Data vencimento 01/06/2023

Distribuição ICVM 476

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA
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Rating
Não existe rating para esse operação no
período analisado

Pagamento de juros Trimestral

Data da primeira integralização 17/07/2018

Data do primeiro pagamento 01/06/2019

Início da rentabilidade Emissão

Inadimplemento no período Adimplente

Risco Corporativo

Lastro -

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor ADAMI SA MADEIRAS 83.054.478/0001-21

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor ADAMI SA MADEIRAS 83.054.478/0001-21

Anuente
CARLA MARIA BUSATO
ADAMI

810.675.509-68

Fiador JOSÉ ADAMI NETO 417.566.909-44

1.3 Principais contratos e partes

Cf recebiveis

Emissao debenture
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Parte Nome CPF/CNPJ

Anuente
MARIA DE LOURDES HORTA
DE LIMA TELCK

391.641.879-34

Fiador
MAURICIO ROBERTO ADAMI
TELCK

386.388.949-53

Anuente RAQUEL GRIGOLIN ADAMI 024.421.979-60

Fiador VITOR BATISTA ADAMI FILHO 812.698.119-91

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor ADAMI SA MADEIRAS 83.054.478/0001-21

Anuente
CARLA MARIA BUSATO
ADAMI

810.675.509-68

Fiador JOSÉ ADAMI NETO 417.566.909-44

Anuente
MARIA DE LOURDES HORTA
DE LIMA TELCK

391.641.879-34

Fiador
MAURICIO ROBERTO ADAMI
TELCK

386.388.949-53

Anuente RAQUEL GRIGOLIN ADAMI 024.421.979-60

Fiador VITOR BATISTA ADAMI FILHO 812.698.119-91

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Emissão debenture - 1 aditamento
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Parte Nome CPF/CNPJ

Devedor ADAMI SA MADEIRAS 83.054.478/0001-21

Credor
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor ADAMI SA MADEIRAS 83.054.478/0001-21

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Hipoteca

Penhor
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1.4 Fluxograma

1.5 Ativos em circulação em 31.12.2019

IF ADMA12

Emitida: 150.000

Em circulação: 150.000

Saldo cancelado ou não integralizado: -

Convertidas: -

Série ÚNICA
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Resgatadas: -

Saldo: R$124.357.828,84

1.6 Eventos �nanceiros

Data base Pagto. juros Pagto. amortização Pagto. total

01/03/2019 25,22496099 0,00000000 25,22496099

03/06/2019 25,22496099 58,82300000 84,04796099

02/09/2019 24,11999003 58,82300000 82,94299003

02/12/2019 20,67879010 58,82300000 79,50179009

2ª Emissão - Série ÚNICA

2. Fatos relevantes

04/04/2019

 DEB - 2EUS - ADAMI - Fato Relevante 20190404.pdf

Fato Relevante acerca do descumprimento da cláusula 4.15.3 "k" da Escritura de Emissão
evidenciado em demonstração �nanceira, em processo de saneamento pela Emissora.

https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Fatos_Relevantes/Operacao_41995/Fato_20230/DEB%20-%202EUS%20-%20ADAMI%20%20-%20Fato%20Relevante%2020190404.pdf
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4. Informações �nanceiras do emissor

Nome auditor KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

CNPJ 57.755.217/0001-29

3. Obrigações

3.1 Resumo

Observação

O Agente Fiduciário solicitou os documentos pendentes acima ao Emissor, mas até o
fechamento deste Relatório, não recebeu.

4.1 Informações �nanceiras

 DEB - 2EUS - ADAMI - DF 2019.pdf

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/DEB%20-%202EUS%20-%20ADAMI%20-%20DF%202019_202004160143294470.pdf
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Abaixo, fazemos seguir a opinião do auditor independente da emissora segundo a qual:

"Examinamos as demonstrações �nanceiras individuais e consolidadas da Adami S/A.Madeiras
(Companhia),  identi�cadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem  o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos �uxos de caixa para o exercício  �ndo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, compreendendo as políticas  contábeis signi�cativas e outras informações
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações �nanceiras individuais e consolidadas acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e �nanceira, individual e consolidada, da Adami S/A. -Madeiras em 31 de dezembro de 2019 , o
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos �uxos de caixa
individuais e  consolidados para o exercício �ndo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil."

Observação

5. Informações societárias do emissor

5.1 Informações societárias

 Adami - AGO e Eleição Diretoria_2018_Jucesc.pdf

 AGO Adami 30042019_Jucesc.pdf

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Adami%20-%20AGO%20e%20Elei%C3%A7%C3%A3o%20Diretoria_2018_Jucesc_202004172003041908.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/AGO%20Adami%2030042019_Jucesc_202004172003078520.pdf
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Observação

O Agente Fiduciário disponibiliza aos investidores neste item todos os documentos societários
que foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados para acesso no site da Comissão de
Valores Mobiliários. Abaixo fazemos seguir a lista dos documentos disponibilizados:

 - Certidão das Atas de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, datada de 19 de Abril de
2018.

- Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, datada de 30 de abril de 2019.

O Agente Fiduciário entende, dentro de sua avaliação, que as informações societárias
apresentadas pelo Emissor não implicam em alterações estatutárias ou societárias com efeitos
relevantes para os investidores.

5.2 Organograma

 ADAMI SA MADEIRAS - Organograma.pdf

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/ADAMI%20SA%20MADEIRAS%20%20-%20Organograma_201903251430285258.pdf
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6. Assembleias

Data: 16/07/2019

Termo de Não Instalação. Ordem do Dia: (i) Extensão do prazo para averbação dos
memoriais descritivos referentes ao georreferenciamento dos imóveis objeto de garantia
hipotecária, nos termos da Escritura Pública de Constituição de Hipoteca em Garantia,
lavrada em 14 de maio de 2018, conforme estabelecido na cláusula 5.1 item mm, da
Escritura de Emissão, com posterior substituição das hipotecas dos imóveis em Alienação
Fiduciária, conforme previsto na referida cláusula; (ii) Aprovação para alteração das
características dos Imóveis, incluindo suas dimensões, em decorrência das medições
estabelecidas no Memoriais de Georreferenciamento, conforme cláusula 4.15.2 item q, da
Escritura de Emissão; (iii) Dispensa da averbação da inscrição do CAR nos imóveis objeto
das matrículas 6851, 6861 e 8662, conforme estabelecido na cláusula 3.01 da Escritura de
Hipoteca, uma vez que, observando o disposto no artigo 18 do Código Florestal, o registro
da reserva legla no CAR desobriga o proprietário à averbação; (iv) Caso os itens (u), (ii)e
(iii)acima sejam aprovador, a não con�guração de eventos de vencimento antecipado,
conforme descritos no item ""b"" da cláusula 4.15.3 e item q, da cláusula 4.15.2 da
Escritura de Emissão; (v) Autorização para que a Emissora, juntamento com o Agente
Fiduciário, pratique todos os atos necessários a realização dos itens da Ordem do Dia, caso
estes forem aprovados, incluindo, mas não se limitando, celebração de aditamentos,
autorizações perante os cartórios competentes e instrumento de constituição de garantias.

 DEB - 2EUS - ADAMI - Adami - AGD 20190716 - Termo de Nao Instalacao_20191122_181217..pdf

Deb - 2eus - adami - agd

7. Constituição e aplicação de fundos
Não aplicável.

https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Documentos/Operacao_41995/Assembleia%20Investidores/DEB%20-%202EUS%20-%20ADAMI%20-%20Adami%20-%20AGD%2020190716%20-%20Termo%20de%20Nao%20Instalacao_20191122_181217..pdf
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1ª Garantia: Hipoteca
Valor:
R$142.264.646,00

Porcentagem:
114,39%

8. Destinação de recursos

Nos termos da Cláusula 3.5 da Escritura de Emissão, os recursos obtidos pela Emissora por
meio da Emissão foram integralmente destinados, na seguinte ordem: (i) ao resgate
antecipado das debêntures objeto da 1ª (primeira) emissão da Emissora; e (ii) ao reforço de
capital de giro da Emissora. Adicionalmente, a Emissora, no dia 20 de setembro de 2018,
encaminhou ao Agente Fiduciários uma Declaração de cumprimento de obrigações,
informando que efetuou o resgate antecipado das debêntures objeto da 1ª (primeira) emissão
do Emissor, atendendo o item (i) da Cláusula 3.5.1 da Escritura de Emissão, sendo o restante
dos recursos utilizados para reforço do capital de giro.

9. Manutenção da su�ciência e exequibilidade
garantias
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Hipoteca de 2º grau sobre os imóveis objeto das matrículas nº 6.387, 6.158, 6.159, 6.160,
4.370, 5.277, 7.393, 2.374, 4.746, 4.489, 4.490, 6.157, 5.278, 8.662, 6.212, 6.861, 6.859, 5.276,
6.851, 1.440, 6.860, 2.372, 4.745, 2.375 e 46, todos registrados no 1º Ofício de Registro de
Imóveis de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, conforme registrada nas respectivas
matrículas. Considerando que (i) consta registrada a hipoteca nas respectivas matrículas, bem
como (ii) não fomos informados sobre eventual deterioração dos imóveis ou outro aspecto
que possa impactar negativamente o valor atribuído aos imóveis, concluímos que a garantia
se mantém su�ciente no período analisado. O valor atribuído a esta garantia considera o valor
total das terras e valor das construções e benfeitorias descritos no laudo nº 81317, emitido
pela Setape - Serviços Técnicos de Avaliação do Patrimônio e Engenharia Ltda., em 26 de julho
de 2019. Nos termos da Escritura, a hipotecante deve anualmente, todo dia 14 de maio de
cada ano, apresentar um laudo de avaliação atualizado. O Agente Fiduciário recebeu o termo
de liberação, datado de 18 de julho de 2018, contendo a liberação da garantia pelo credor do
penhor de 1º grau. Referida liberação já foi registrada no referido Cartório. De acordo com a
cláusula quarta do contrato, o Agente Fiduciário deverá veri�car anualmente, a partir da Data
de Integralização, o Valor Mínimo de Garantia. Esta razão deve ser calculada pelo somatório do
Valor dos Bens Imóveis e o valor dos Bens empenhados. Seu montante deve ser equivalente a,
pelo menos, 110% do montante equivalente ao saldo das Obrigações Garantidas. A apuração
da razão de garantia encontra-se no link anexo ao presente item.

2ª Garantia: Penhor
Valor:
R$31.547.562,62

Porcentagem:
25,36%
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Penhor de segundo grau de madeira em pé, atual e futura, sobre os imóveis descritos no
Anexo I do referido instrumento. Foram apresentadas as seguintes comprovações para
constituição da garantia: (i) registro do referido contrato no Registro Auxiliar nº 8.162 do
Cartório de Registro de Imóveis de Ponte Serrada - SC, comarca onde estão situados os bens
empenhados. Considerando que (i) consta registrado o penhor no respectivo Registro de
Imóveis, bem como (ii) não fomos informados sobre eventual deterioração dos bens
empenhados ou outro aspecto que possa impactar negativamente o valor atribuído aos bens
empenhados, concluímos que a garantia se mantém su�ciente no período analisado. O valor
atribuído a esta garantia considera o valor descrito como ativo biológico, conforme descrito no
laudo nº 81317, emitido pela Setape - Serviços Técnicos de Avaliação do Patrimônio e
Engenharia Ltda., em 26 de julho de 2019. O Agente Fiduciário recebeu o termo de liberação,
datado de 18 de julho de 2018, contendo a liberação da garantia pelo credor do penhor de 1º
grau. Referida liberação já foi registrada no competente Cartório. De acordo com a cláusula
quarta do contrato, o Agente Fiduciário deverá veri�car anualmente, a partir da Data de
Integralização, o Valor Mínimo de Garantia. Esta razão deve ser calculada pelo somatório do
Valor dos Bens Imóveis e o valor dos Bens empenhados. Seu montante deve ser equivalente a,
pelo menos, 110% do montante equivalente ao saldo das Obrigações Garantidas. A apuração
da referida razão de garantia encontra-se no link anexo a este item.

3ª Garantia: Fiança Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Fiança prestada por José Adami Neto, inscrito no CPF/MF sob o nº 417.566.909-44, formalizado
nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, datada de 14 de maio de 2018.  Foram
apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: registro do referido
contrato no (i) Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de Caçador - Santa Catarina, sob o
nº 037446, (ii) 3º Cartório de Títulos e Documentos de Curitiba - PR, sob o nº 96-4880; (iii) 5º
Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo - SP, sob o nº 1.534.703, cujas comarcas são
sede das partes contratantes. O Agente Fiduciário não recebeu cópia da declaração de ajuste
anual do imposto sobre a renda – pessoa física, para veri�cação de eventual alteração
patrimonial que possa impactar a garantia prestada. Esta garantia pode ser afetada pela
existência de passivos contra o �ador, tanto em razão de assunção de dívidas, como de
natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o passivo
do �ador.

4ª Garantia: Fiança Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%
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Fiança prestada por Maurício Roberto Adami Telck, inscrito no CPF/MF sob o nº 286.388.949-
53, formalizado nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, datada de 14 de maio de
2018. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: registro
do referido contrato no (i) Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de Caçador - Santa
Catarina, sob o nº 037446, (ii) 3º Cartório de Títulos e Documentos de Curitiba - PR, sob o nº
96-4880; (iii) 5º Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo - SP, sob o nº 1.534.703, cujas
comarcas são sede das partes contratantes. O Agente Fiduciário não recebeu cópia da
declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda – pessoa física, para veri�cação de
eventual alteração patrimonial que possa impactar a garantia prestada. Esta garantia pode ser
afetada pela existência de passivos contra o �ador, tanto em razão de assunção de dívidas,
como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o
passivo do �ador.

5ª Garantia: Fiança Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Fiança prestada por Victor Batista Adami Filho, inscrito no CPF/MF sob o nº 812.698.119-91,
formalizado nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, datada de 14 de maio de
2018. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: registro
do referido contrato no (i) Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de Caçador - Santa
Catarina, sob o nº 037446, (ii) 3º Cartório de Títulos e Documentos de Curitiba - PR, sob o nº
96-4880; (iii) 5º Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo - SP, sob o nº 1.534.703, cujas
comarcas são sede das partes contratantes. O Agente Fiduciário não recebeu cópia da
declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda – pessoa física, para veri�cação de
eventual alteração patrimonial que possa impactar a garantia prestada. Esta garantia pode ser
afetada pela existência de passivos contra o �ador, tanto em razão de assunção de dívidas,
como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o
passivo do �ador.

6ª Garantia: Cessão Fiduciária
Valor:
R$9.429.541,26

Porcentagem: 7,58%
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Cessão �duciária de: (a) todos os direitos de crédito de titularidade da Companhia detidos
contra o Itau Unibanco S.A., decorrentes dos valores depositados na conta vinculada de
titularidade da Emissora, de nº 380625, na agência 8541; e, (b) a totalidade dos créditos de
titularidade da Companhia decorrentes de investimento de recursos existentes na conta
vinculada. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i)
registro do referido contrato no Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de Caçador - SC,
sob o nº 037499 e no Sétimo Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo - SP,
sob o nº 1982906. Considerando que não fomos informados sobre eventual deterioração da
garantia, concluímos que a garantia se mantém su�ciente no período analisado. De acordo
com a cláusula quinta, o Agente Fiduciário tem obrigação de veri�car mensalmente, o Valor
Mínimo de Aplicação, através dos Ativos Cedidos Fiduciariamente devem representar, no
mínimo, 100% do valor a ser amortizado na próxima Data de Amortização das Debêntures. A
razão de garantia descrita acima está enquadrada e a apuração desta razão de garantia
encontra-se no link de acesso deste item.

Soma total Soma porcentagem Saldo devedor em 31.12.2019

R$183.241.749,88 147,35% R$124.357.828,84

Consolidado
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Foram estabelecidos nos documentos da operação o acompanhamento dos seguintes
indicadores �nanceiros.

Observação

Em relação à su�ciência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item,
observamos individualmente seu valor atribuído de forma percentual, frente ao saldo devedor
da operação em 31.12.2019. Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia nao
possui representatividade percentual em relação ao saldo devedor da operação, este fato
decorre exclusivamente da ausência expressa de valor atribuído pelas partes nos documentos
da operação ou do não envio de informações ao Agente Fiduciário. Esta informação nao
deprecia a garantia formalizada, uma vez que, eventualmente em um procedimento de
execução, será atribuído valor de acordo com o procedimento estabelecido no referido
contrato.

10. Covenants �nanceiros

 DEB - 2EUS - ADAMI - Índices Financeiros_2019.pdf

11. Bens entregues ao �duciário
Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

12. Veri�cação de lastro
Não aplicável.

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/DEB%20-%202EUS%20-%20ADAMI%20-%20%C3%8Dndices%20Financeiros_2019_202004160141433254.pdf
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13. Parecer e declaração do agente �duciário

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente
apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este
relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas
informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na
obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos
na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e,
(iv) não possui qualquer con�ito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na
documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão,
incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso.

As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento,
análise de crédito ou da situação econômica ou �nanceira da Emissora, nem tampouco
garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos
títulos emitidos.

 

*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste
Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para
consulta online no site do Agente Fiduciário

 

14. Outras emissões
A presente Emissora não possui outras emissões nas quais a Vórtx exerce o papel de Agente
Fiduciário


