CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ/ME nº 10.324.624/0001-18
NIRE 33.3.0028810-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
Nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ficam os Senhores
titulares das Debêntures em circulação (em conjunto, “Debenturistas”) objeto do “Instrumento Particular de
Escritura da 9ª (nona) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia
Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Concessão Metroviária do Rio de
Janeiro S.A.”, celebrado entre a Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. (“Companhia”) e a Simplific
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) em 15 de janeiro de 2021,
conforme aditado em 05 de fevereiro de 2021 (“Escritura de Emissão” e “Emissão”, respectivamente),
convocados para reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 20 de abril de 2022, às 15:00 horas, de modo exclusivamente digital, por meio da
plataforma Microsoft Teams, nos termos do artigo 124, parágrafo 2°-A, da Lei das S.A., da Instrução da CVM
n° 625, de 14 de maio de 2020, e da Instrução Normativa DREI Nº 81, de 10 de junho de 2020.
Considerando que:
(i)

nos termos da Cláusula 4.3.2 (c) do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios e Contas Vinculadas e Outras Avenças”, celebrado em 27 de janeiro de 2021
entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária”), (i) no período
compreendido entre 15 de junho de 2022 e 15 de dezembro de 2023 deverão ser transferidos para
a Conta Reserva (conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária) montante equivalente à
1/18 (um dezoito avos) da próxima Parcela das Debêntures (conforme definido no Contrato de
Cessão Fiduciária) exigida como Saldo Mínimo Mensal da Conta Reserva (conforme definido no
Contrato de Cessão Fiduciária) (“Montante Necessário”), e (ii) no período compreendido entre 16
de dezembro de 2023 até a Data de Vencimento, deverão ser transferidos para a Conta Reserva
recursos em montante equivalente a 100% (cem por cento) da próxima Parcela das Debêntures; e

(ii)

a Companhia deseja que, durante o período de 15 de junho de 2022 até 15 de dezembro de 2023,
o Montante Necessário seja cumprido por meio de carta de fiança bancária a ser constituída pela
Emissora junto à instituição financeira de primeira linha, em valor equivalente ao Montante
Necessário (“Fiança Bancária”).

Diante do exposto, os Debenturistas deverão deliberar sobre a seguinte ordem do dia, nos termos da Cláusula
7.6.2. da Escritura de Emissão:
(i)

o pedido de anuência prévia (waiver) para que o Montante Necessário, exclusivamente durante o
período compreendido entre 15 de junho de 2022 e 15 de dezembro de 2023, não seja composto
por transferência de recursos da Conta Centralizadora para a Conta Reserva, devendo ser
composto pela Fiança Bancária, sendo certo que, após 15 de dezembro de 2023, os recursos
adicionais necessários para a composição do Saldo Mínimo da Conta Reserva da Emissão
(conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) deverão, obrigatoriamente, ser transferidos

diariamente da Conta Centralizadora para a Conta Reserva, na mesma fração da próxima Parcela
das Debêntures exigida como Saldo Mínimo Mensal da Conta Pagamento, de forma que em 15 de
junho de 2024 esteja depositado na Conta Reserva o Saldo Mínimo da Conta Reserva da Emissão,
equivalente a 100% (cem por cento) da Parcela das Debêntures devida em 15 de junho de 2024.
Tal valor correspondente ao Saldo Mínimo da Conta Reserva da Emissão permanecerá depositado
na Conta Reserva e ajustado, conforme mecanismo previsto na Cláusula 4.3.2 (b) do Contrato de
Cessão Fiduciária, para corresponder sempre à Parcela das Debêntures imediatamente
subsequente, até a Data de Vencimento das Debêntures; e
(ii)

caso a matéria constante do item “i” acima seja aprovada, a autorização para que o Agente
Fiduciário e a Emissora adotem todas as medidas necessárias à implementação das deliberações
da AGD, incluindo condições e alterações (a) pleiteadas pelos Debenturistas para a aprovação da
matéria constante do item “i” acima, e/ou (b) a serem propostas e aprovadas aos/pelos
Debenturistas pela Emissora e relacionadas com a matéria constante do item “i” acima, incluindo,
mas não se limitando, à celebração de aditamento à Escritura de Emissão, ao Contrato de Depósito
(conforme definido na Escritura de Emissão) e/ou ao Contrato de Cessão Fiduciária, caso aplicável.

Informações Gerais:
As informações para acesso à sala virtual da AGD e os documentos e informações pertinentes às matérias a
serem examinadas e deliberadas na AGD serão enviados aos Debenturistas habilitados, via correio eletrônico
(e-mail). Aqueles que não os receberem poderão solicitá-los diretamente à Companhia, pelo e-mail
dri@metrorio.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br.
Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., para participar da AGD os Debenturistas deverão encaminhar à
Companhia e ao Agente Fiduciário (i) cópia do documento de identidade do debenturista, representante legal
ou procurador (Carteira de Identidade Registro Geral “RG”, Carteira Nacional de Habilitação “CNH”,
passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas
pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) atos societários
pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso; e/ou (iii) instrumento de outorga de
poderes de representação, conforme aplicável.
O representante de Debenturista pessoa jurídica ou fundo de investimento deverá apresentar, ainda, cópia
simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas
Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; (b) ato societário de eleição
do administrador que (b.i) comparecer à AGD como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar
procuração para que terceiro represente o Debenturista pessoa jurídica; e (c) procuração, em caso de fundo
de investimento, o regulamento do fundo consolidado, atualizado e vigente e os documentos referidos acima
em relação ao seu administrador e/ou gestor, conforme o caso.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação
na AGD deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1º, da Lei das S.A.
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º do Código Civil, a procuração deverá conter a
indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo
da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

A Companhia solicita o envio prévio dos documentos necessários para participação na AGD preferencialmente
com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. A documentação poderá ser entregue na sede da Companhia
ou encaminhada à Companhia, para o e-mail dri@metrorio.com.br e ao Agente Fiduciário, para o e-mail
spestruturacao@simplificpavarini.com.br.
Ressalta-se que os Debenturistas poderão participar da AGD ainda que não realizem o depósito prévio acima
referido, bastando apresentarem os documentos em até 30 (trinta) minutos antes do início da AGD, conforme
Instrução Normativa DREI Nº 81, de 10 de junho de 2020.
Este Edital se encontra disponível nas respectivas páginas do Agente Fiduciário (www.simplificpavarini.com.br,
da Companhia), da Companhia (ri.metrorio.com.br) e da CVM na rede mundial de computadores
(https://www.gov.br/cvm/pt-br).
Todos os termos aqui iniciados em letras maiúsculas e não expressamente aqui definidos terão os mesmos
significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão e no Contrato de Cessão Fiduciária.

Atenciosamente,
Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.
___________________________________________
Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A.

