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A ADAMI S.A. – MADEIRAS (a “Companhia”) comunica aos acionistas, debenturistas 

e mercado em geral, em cumprimento ao disposto na Cláusula 5.1. (h) do Instrumento 

Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples da 

Companhia, bem como do art. 2º, V, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, que em 19/07/2021, foi realizada assembleia 

geral extraordinária de acionistas em que foi aprovada, por unanimidade, a 3ª 

(terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária e com garantia adicional fidejussória, em série única, da Companhia, no 

montante total de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) ("Emissão 

das Debêntures"). 

Aprovaram que Emissão das Debêntures será objeto de colocação privada, com 

subscrição integral pela Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A. (“Securitizadora”) para posterior vinculação, pela Securitizadora, 

aos certificados de recebíveis do agronegócio da sua 101ª (centésima primeira) 

emissão, em série única (“CRA” e “Emissão dos CRA”) nos termos da Lei nº 11.076, 

de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Lei 11.076”), da Lei nº 9.514, de 20 

de novembro de 1997, conforme alterada (“Lei 9.514/97”), e da Instrução da CVM 

nº  600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada (“Instrução CVM 600”), e que os 

CRA serão distribuídos publicamente, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 

de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta dos CRA”), sob 

o regime de garantia firme de colocação. 



 
 

 

 

 
 
 

Os acionistas aprovaram, ainda, a constituição de um fundo de liquidez para a 

Emissão dos CRA, no valor de 200% (duzentos por cento) do total projetado da 

próxima parcela de pagamento da amortização dos CRA e da remuneração dos CRA. 

Aprovaram, ainda, a constituição, quando e se aplicável, pela Companhia, de cessão 

fiduciária de determinados direitos creditórios da Companhia em garantia das 

obrigações assumidas na Emissão. 

E, por fim, os acionistas aprovaram que a diretoria, direta ou por meio de procuradores 

legalmente constituídos, pratiquem todos e quaisquer atos necessários à 

implementação, formalização e consecução da Emissão das Debêntures, da Emissão 

dos CRA e da Oferta dos CRA, incluindo autorização para discutir, negociar e definir 

os termos e condições das Debêntures, dos CRA e da Oferta dos CRA, celebrar todos 

os documentos e seus eventuais aditamentos, inclusive contratar os prestadores de 

serviços para a Emissão das Debêntures e para a Oferta dos CRA, podendo, para 

tanto, negociar e assinar os respectivos contratos. 

Caçador, 23 de julho de 2021 

 


