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Disclaimer
Esse material consiste em uma apresentação que contém informações gerais sobre a Terminais de Contêineres de Paranaguá S.A. (“Emissora“, “Companhia” ou
“TCP”), preparado exclusivamente como Material Publicitário da Oferta de Distribuição Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Três Séries, da
Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, da 1ª (primeira) Emissão da Emissora ("Oferta" e "Debêntures", respectivamente), e não deve ser
interpretado como uma oferta, ou uma recomendação, ou convite, ou solicitação para compra das Debêntures, de ações ou qualquer outro valor mobiliário de emissão
da Emissora. O presente material foi preparado pelo Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) e pela XP Investimento Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A (“XP Investimentos” e, em conjunto com o BTG Pactual, “Coordenadores”)
Esse material apresenta informações resumidas que não têm a intenção de ser completas. Nenhuma declaração ou garantia, expressa ou tácita, é feita no tocante à
exatidão, veracidade ou integridade dessas informações, e nada nessa apresentação deverá será interpretado ou entendido como sendo uma declaração e/ou garantia
quantos a esses aspectos. Potenciais investidores devem ler o prospecto preliminar da Oferta ("Prospecto Preliminar"), incluindo o formulário de referência da Emissora
elaborado nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Formulário de Referência”)
anexo ao Prospecto Preliminar, em especial a seção "4. Fatores de Risco " do Formulário de Referência, e a seção “Fatores de Risco Relacionados com a Oferta e as
Debêntures” do Prospecto Preliminar, antes de decidir investir nas Debêntures. Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e
exclusivamente nas informações contidas no Prospecto Preliminar, incluindo o Formulário de Referência anexo ao Prospecto Preliminar (assim como em sua versão
definitiva, quando disponível), que conterá informações detalhadas a respeito da Oferta, das Debêntures, da Emissora, suas atividades, situação econômico-financeira
e riscos relacionados a fatores macroeconômicos, às atividades da Emissora e às Debêntures, além das demonstrações financeiras anuais e intermediárias da
Emissora. O Prospecto Preliminar, incluindo o Formulário de Referência anexo ao Prospecto Preliminar (assim como sua versão definitiva, quando disponível), poderá
ser obtido junto à Emissora, à CVM, à CETIP S.A. – Mercados Organizados, à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, ao BTG Pactual e à
XP Investimentos.

Essa apresentação não deve ser, sob qualquer forma, discutida, comentada, ou divulgada a terceiros alheios aos objetivos a que se destina.
As informações contidas neste material estão sujeitas a alterações sem aviso prévio aos destinatários deste material.
A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção do registro da Oferta. Portanto, os termos e condições da Oferta e as informações contidas neste material e
no Prospecto Preliminar, incluindo o Formulário de Referência anexo ao Prospecto Preliminar, estão sujeitos a complementação, correção ou modificação em virtude
de exigências da CVM.
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Disclaimer (cont.)
ANTES DE DECIDIR INVESTIR NAS DEBÊNTURES QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA, OS INVESTIDORES DEVEM LER O
PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PROSPECTO PRELIMINAR, EM ESPECIAL A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO”
DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, E A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS COM A OFERTA E AS DEBÊNTURES” NAS PÁGINAS 66 A 74 DO
PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO NAS
DEBÊNTURES.
O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência poderão ser obtidos eletronicamente nos seguintes endereços:
• Emissora – TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. (http://www.tcp.com.br/ri – Nessa página clicar em “Prospecto Preliminar”).
• Banco BTG Pactual S.A. - (https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais - Neste website, clicar em “2016” e, a
seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública de Debêntures da 1ª Emissão da TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.”, clicar em “Prospecto
Preliminar”).
• XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. - (http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx - Neste website, acessar o
item “Debênture TCP – 1ª Emissão da TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”).
• Comissão de Valores Mobiliários – CVM - (http://www.cvm.gov.br - Nessa página clicar em “Informações de Regulados”, “Companhias”, “Consulta a Informações
de Companhias” e, em seguida, em “Documentos e Informações de Companhias”, digitar “TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.”, posteriormente
clicar em “TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e clicar em “Consulta” ou “Download” da
versão mais recente disponível do Prospecto).
• CETIP S.A. – Mercados Organizados - (http://www.cetip.com.br - Em tal página, clicar em “Comunicados e Documentos” e depois selecionar o link “Prospectos”;
em seguida, selecionar “Prospectos de Debêntures”. No campo “Título”, digitar “TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.” e clicar em “Filtrar”. Em
seguida, selecionar versão mais recente do Prospecto para efetuar o download).
• BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento - Em tal
página, clicar “TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, na sequência, acessar o link
referente ao Prospecto com data de referência de 09 de setembro de 2016).
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Seção 1
Visão Geral da TCP
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TCP – Visão Geral
Overview da Companhia

(Página 33 a 47 do Prospecto)
Localização Geográfica e Linhas Marítimas

TCP

§ A TCP é uma empresa de logística integrada operando a concessão de

terminal de contêineres do porto de Paranaguá, no Sul
§ Contrato de Arrendamento até 2.048 (25 anos cedidos em 1998 + 25
anos estendidos antecipadamente em abril de 2016, até 2048)
§ A TCP se comprometeu a realizar até 2.018 investimentos em 157 mil
m2 de retroárea adicionais (totalizando 487,2 mil m2) e em 220 metros
adicionais de berço (1.099 metros totais)

América do Norte

Ásia
Oriente
Médio

América
Central
África
América
do Sul

Oceania

Paranaguá

§ Estrategicamente localizado em sua região e conectada – através de ferrovia

§
§

dentro de seu terminal – a diversas rodovias. A Companhia é o único terminal
de contêineres na região de Santa Catarina e Paraná a possuir conexão
integral com a malha ferroviária
Grande variedade de serviços, incluindo carga e descarga de navios, logística
interior, armazenagem, monitoramento de refeer, carregamento de
contêineres, entre outros
TCP oferece logística integrada “Porto-a-Porta”, permitindo volumes
incrementais e receitas adicionais ao terminal
- Unidades logísticas em Ponta Grossa, Curitiba, Cascavel e Cambé (sendo
que essas duas últimas são operadas em parceria com a Brado Logística)

Dados Operacionais

Carga Movimentada (‘000 TEUs)
678

701

2010

2011

755

753

775

816

2012

2013

2014

2015

Evolução Market-Share(1)
14,30%

14,90%

15,10%

15,40%

2013

2014

2015

1S16

Fonte: ANTAQ, Datamar e Companhia
Nota: (1) (Datamar) - Participação de mercado considera os terminais de Santos, Paranaguá, Itapoá, São Francisco de Sul, Navegantes e Itajaí. Esta participação de mercado considera somente
a movimentação de contêineres cheios.
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TCP – Linha do Tempo e Acionistas

1998 – 2001:

2002 – 2007:

(Página 33 a 35 do Prospecto)

2008 – 2010:

2011 – 2015:

• Terminal administrado pelo Governo • 1a fase de modernização
• Congestionamento, fila no Terminal e
antes de 1998
baixa produtividade
- 565 m de cais
- Em 1998, Consórcio REDRAM •
Desalinhamento dos acionistas e
2
- 300k m de retroárea
Transbrasa venceu a concessão de
problemas de governança atrasaram
• Introdução dos
Portêineres e
25 anos do terminal
investimentos
Transtêineres
- Em 2001, o Consórcio transferiu o
• Acionistas decidem desinvestir do ativo,
arrendamento para a TCP • TCP se torna maior terminal de referência
ficando com parcela minoritária
no Brasil
(composto por Soifer, Pattac, TUC,
TCB e Galigrain)

2016+

• 2011: Advent adquire 50% da Companhia • 2016: Extensão do contrato de
concessão (2048)
• Nova cultura corporativa baseada em
• Plano de expansão a ser executado:
meritocracia
construção de 157,000 m2 de retroárea
• Aumento de capacidade: novo berço
(487,189 m2 totais) e +220m de berço
(315m), 6 novos Portêineres e 16 novos
(1.100m totais)
Transtêineres
• Aumento de produtividade futura
• Aumento na produtividade de 30 MPH em • Oportunidade de expandir seus serviços
2010 para 86 MPH por navio atualmente
porto-a-porta

- 300 metros de cais

Estrutura Acionaria

5(1)

50.0%

2

1

24.0%
.0%

7.8%

1

1

7.8%

5.4%
4%
#

Escopo da Transação

100.0%

TCP Terminal de
Contêineres

0(2)

5.0%
No de assentos no conselho(3)

100.0%

TCP Log

Fonte: Companhia
Nota: (1) Por meio de determinados fundos de investimentos geridos pela Advent International; (2) TCB não faz parte do Conselho. (3) 11 assentos no conselho totais, sendo um deles independente e indicado pela
Advent International.
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Destaques

(Página 46 a 48 do Prospecto)

Um dos terminais com maior movimentação do Brasil, com qualidade na operação,
infraestrutura adequada e estratégico acesso rodoviário e ferroviário

Mercado atraente, com sólidos fundamentos e em crescimento

TCP - Posicionamento de destaque no setor

Companhia com proposta diferenciada de valor, capaz de oferecer serviços amplos de
logística fidelizando e atraindo novos clientes

1

2

3

4

Fonte: Companhia, ANTAQ, Datamar e BTG Pactual
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Um dos terminais com maior movimentação do Brasil
As mudanças de gestão, operacionais e de cultura corporativa implementadas pela TCP nos últimos 5 anos vêm
apresentando resultados
(Página 40 e 41 do Prospecto)
Aumento de Produtividade (MPH) Comparado aos Concorrentes
Evolução MPH TCP

MPH TCP e Concorrência (Abril, 2016)

81

81

77

Crescimento MPH (CAGR Maio 2010 – Abril 2016)
20,1%

116

86

86

64

15,4%

82

75

71

13,0%

67

54

35

31

46

13,0%
10,0%

45

8,8%

8,6%

37

5,5%
3,4%

10

11

12

13

14

-0,8%
Concorrente
Concorrente
Concorrente
Concorrente
Concorrente
C
A
E
G
I
Concorrente
Concorrente
Concorrente
Concorrente
H
B
F
D

Concorrente
Concorrente
Concorrente
Concorrente
B
D
F
H
Concorrente
Concorrente
Concorrente
Concorrente
C
E
G
I

15 1S16
Concorrente
A

Queda no Tempo de Atracação e Comparação com a Concorrência

Aumento no Gang Call e Comparação com a Concorrência

Queda no Tempo Médio de Atracação

Guindaste/Navio Médio TCP

Tempo Espera Médio TCP e Concorrência (Abril, 2016)
439

19

496

622

664

587

1,135

403

503

733

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

3,1

3,0
2,5

23,3
12
9

9

9

15,8

8
6,5

10

906

2,8

17

Guindaste/Navio Médio TCP e Concorrência (Maio, 2016)

12

14

1S16

7,1

Concorrente
B

7,7

8,3

9,0

9,5

Concorrente
A

Concorrente Concorrente
C
E

Concorrente
D
#

9,5

1,7

2,5

2,5

2,3

2,1

2,0

2,1
1,7

12,3

Concorrente Concorrente
I
F

Concorrente Concorrente
G
H

10 11 12 13 14 15 16

Concorrente
A

Concorrente
C

Concorrente
B

Concorrente
E

Concorrente
G

Concorrente
D

Concorrente
I

Concorrente
F

Concorrente
H

Media de movimentos por navio

Fonte: Companhia e BTG Pactual.
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...qualidade na operação e infraestrutura adequada...
(Página 82 e 141 do Formulário de Referência)
Equipamento Portuário

Cais

Armazém
Exportações

Equipamentos

Portêineres

9

Transtêineres

30

Caminhões

Portêiner

§

Compliance com o código
ISPS

52

§

Scanner para inspeções
não-evasivas

OCR Gates

13

§

Scanners

1

OCR para os caminhões
entrando no terminal

§

Câmeras de Segurança

Transtêiner

Implementação Software Navis N4 Aumentará Produtividade

Transição novo software permitirá:
Ferrovia

Retroarea Comum

Armazém
Importações

Portêineres

Retroarea de Reefer

Segurança

Quantidade

Doca de Carregamento Administração

§
§
§
§
§

Melhor utilização retroárea e planejamento de navios
Maior eficiência nos gates

Melhor gestão de pátio
Monitoramento real-time
Diminuição de custo administrativos

A ser operacional no 4T16

Fonte: Companhia
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... E estratégico acesso rodoviário e ferroviário
(Página 45 do Prospecto)

Aumento do Volume na Ferrovia
Contêineres transportados (‘000 boxes)
14,2
7,6
2,4

3,1

2,8

2,7

7,7

9,8

16,5 16,5 15,4 17,4 17,3
14,9 13,8 15,0

10,3

3,6

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

Aumento no Calado
Metros
Ferrovia Oeste
Ferrovia Paraná

9,5

11,3

12,3

2010

2015

2016

15,5

Ferrovia Mercosul
Ferrovia Rio Grande do Sul
Ferrovia Norte

Plano Futuro

Fonte: Companhia
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Mercado atraente, com sólidos fundamentos e em crescimento
M
(Página 37 a 38 do Prospecto)
TCP – Quebra do Volume Movimentado

Destaques do mercado brasileiro de Contêineres

§

Mercado de Contêineres crescendo ~3x PIB desde 2010, com a TCP crescendo
consistentemente acima do mercado

§
§

Tendência de conteinerização a continuar no Brasil

§
§

1S16
Outros
14%

Agronegócio
23%

Bens de
Consumo
7%

Liderança mundial brasileira na agricultura e exportações de proteína e produtos agrícolas
devem crescer nos próximos anos

Automotivo
7%

TCP com bom equilíbrio entre importações e exportações
Operadores
Logísticos
22%

Produtos agrícolas e proteína representam 50% do total da carga movimentada pela TCP –
a empresa sofrerá efeito positivo direto do aumento da exportação de carnes e produtos
agrícolas nos próximos anos

Carnes

26%

Volume de Contêineres Movimentados no Brasil

Fluxo Comercial como % do PIB

TCP – Volume Movimentado

‘000 TEUs, considerando somente Cheios

2013

‘000 TEUs, Incl. Vazios, Transbordo, Remoções

CAGR: 3.7%
8.995
7.905

CAGR: 4.1%
9.316

9.151

8.219

Brasil

10%
10%

Chile

33%
32%

México

33%
32%

17%
14%

EUA

240

259

255

202

252

284

334

14%
14%

Argentina
2014

203

20%
18%

Colômbia

2013

186

29%
21%
23%

China

2012

55

816
40

775
34

23%

Rússia

2011

753

2015
Importações

Exportações

2013
Cheios Exportação

2014
Cheios Importação

2015
Vazios

Transbordo e Remoções

Fonte: Companhia, ANTAQ, World Bank, IMF
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TCP posicionamento de destaque no setor
Acreditamos que a futura expansão posiciona a TCP como maior terminal do Brasil em capacidade de
movimentação e maior estrutura de carga refrigerada (reefer). A TCP passará a ser ter um dos maiores parques de
equipamento e tamanho de cais, sendo hoje, o único terminal na América do Sul com permissão para operar navios
de 368m de comprimento e 51m de largura
(Página 41 e 42 do Prospecto)
Volume Movimentado e Capacidade(1)
816

1,005

2.500

1,305

2.500

618

663

500

Quantidade de Portêineres e Transtêineres
743

N/A

306

644

59

324

2.400
39

2.000
1.500
2.000

1.500

1.200

1.200

1.500

1.500

1.350

46

1.000

900

1.350

600

900

650

500

600

Concorrente
Concorrente
BTPConcorrente
Santos
Embraport
Portonave
ItapoáConcorrente
Rio
Sepetiba
Libra
TESC
A Brasil
L
G Grande
C Santos
Concorrente
Concorrente
Concorrente
Concorrente
M
B
N
K

TCP

Concorrente
J

Atual

Tamanho do Cais
1.200

1.100

1.100

Pos-Expansao

#

1.085

13

9

Santos
Brasil
Concorrente
A

TCP

1.070

1.085

880
653

Santos
Brasil
Concorrente
A

TCP

17

22

24

23

18

17

20
12
14

7

6
5 2
6
6
6
6
Concorrente
BTP
Libra
Embraport Concorrente
Portonave
Itapoá Concorrente
Rio
Sepetiba Concorrente
APM
C
L
G
F
Santos
Grande
Itajaí
Concorrente
Concorrente
Concorrente
Concorrente
K
M
B
J
8

11

6

Transtêineres

3.624

1.035
900

2.800
800

1.035
810

900

2.160

900
630

1.904

1.890

1.582

1.200

1.000

648

Concorrente
Embraport
Libra Concorrente
Sepetiba
APM Concorrente
Rio
Portonave Concorrente
Itapoá
TESC
K
B
G
M
Santos
Itajaí
Grande
Concorrente
Concorrente
Concorrente
Concorrente
Concorrente
J
C
F
L
N
Atual
Pos-Expansao
BTP

28

Portêineres

648
980

28

# Tomadas de Reefer

900
1.100

26

Contêineres Movimentados

(metros)(1)
1.100

30

34

TCP

744

471

Concorrente
Concorrente
Rio
Itapoá Santos Brasil Concorrente
Portonave
BTP
Libra Santos Embraport Concorrente
APM
Sepetiba
M
L
C
C
Grande
Itajaí
Concorrente
Concorrente
Concorrente
Concorrente
Concorrente
G
A
J
K
B

Fonte: Sites das companhias, informações públicas.
(1)
Planos futuros de expansão (ex-TCP) baseados em anúncios públicos dos operadores e estão sujeitos ao processo padrão de aprovação pelas autoridades competentes.
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Companhia com proposta diferenciada de valor...
TCP capaz de oferecer serviços amplos de logística

(Página 35 a 43 do Formulário de Referência)

Incentivos Econômicos para Usar o Porto de Paranaguá

Soluções Logísticas Completas via TCP Log
Logística integrada e serviços premium customizados

MS
SP

Paraguai

RJ

PR

Par
Paranaguá
SC

Área de Influência da TCP
engloba os estados do
Paraná, São Paulo, Mato
Grosso do Sul e Santa
Catarina

-

Serviços “Porto-a-Porta” com foco em ferrovias
Armazéns estrategicamente localizados fora do porto, e serviços de
armazenagem diferenciados dentro do porto

-

Carga e descarga de contêineres e administração de contêineres
vazios

Área de Influência

Centenas de clientes potenciais na área de influência do Paranaguá
mapeados pela equipe comercial da TCP:

Cambé

Cascavel

-

A maior parte destes possuem claros incentivos econômicos para
utilizar o porto de Paranaguá ao invés de outros portos, porém ainda
não o usam devido a (i) desconhecerem os benefícios ou (ii) possuem
imagem negativa da empresa devido ao seu passado de pouca

Ponta
Grossa

Curitiba

Bases logísticas próprias
Bases logísticas em parceria com
a Brado

eficiência e falta de infraestrutura
Conversões de novos clientes já iniciadas por um time de 45
profissionais

-

Potencial crescimento, uma vez que somente ~80 clientes utilizam os
serviços “Porto-a-Porta” da TCP, dentro de ~4.200 clientes

Aumento gradual do market-share nos últimos anos

Fonte: Companhia.
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4

...Fidelizando e atraindo novos clientes
Concorrente A
Shipping
Lines
Linhas Marítimas

Jan-13
Jan-13

Dec-15 Jan-13
Dec-15
Jan-13

Concorrente J

Dec-15 Jan-13
Dec-15
Jan-13

Concorrente G

Dec-15
Dec-15Jan-13
Jan-13

(Página 42 do Prospecto)

Concorrente L

Dec-15 Jan-13
Dec-15
Jan-13

Concorrente K

Dec-15 Jan-13
Dec-15
Jan-13

Concorrente M

Dec-15 Jan-13
Dec-15
Jan-13

Concorrente C

Dec-15 Jan-13
Dec-15
Jan-13

Dec-15
Dec-15

CCNI
China Shipping
CMA-CGM
Cosco
CSAV
Evergreen
Grimaldi Line
Hamburg-Sud
Hanjin
Hapag Lloyd
Hyundai Mm
K Line
Maersk Line
MOL
MSC
Nile Dutch
NYK Line
PIL
UASC
W. Wilhelmsen
Yang Ming
ZIM
Log In
Niver Lines

Índice de
Fidelização(1)

89,3%

67,8%

50,9%

71,7%

75,5%

48,4%

64,2%

55,7%

Fonte: Datamar e ANTAQ.
(1)
Baseado na proporção entre o número total de meses prestando serviços a clientes no período de 3 anos de análise.
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Seção 2
Destaques Financeiros
LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
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MATERIAL PUBLICITÁRIO

Destaques Financeiros

(Página 32 do Prospecto)

+6,7%

Receita Líquida
(R$ mm)

EBITDA
Ajustado e
Margem
(R$ mm a %)

388,5

405,3

449,6
449,

210,5

224,6

2013

2014

2015

1S15

1S16

58%

58%

57%

57%

56%

224,6

234,7

256,1
119,3

126,5

1S15

1S16

2013

2014

2015

Fonte: Companhia.
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Destaques Financeiros

(Página 32 do Prospecto)

Expansão
Manutenção
191,1

CAPEX
(R$ mm)

166,0

137,4

96,0
64,1

46,7

51,5

25,1

35,3

31,9

29,3
17,4

35,8
15,7

2013

2014

2015

1S15

1S16

3,1x

2,8x

719,9

707,9

744,9

703,7

2014

2015

2T15

2T16

2,3x

Dívida Líquida
e Dívida
Líquida/EBITDA
(R$ mm a %)

172,7

(1)

2,7x

510,3

2013

Fonte: Companhia.
(1)
Considerando EBITDA últimos 12 meses
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Destaques Financeiros

(Página 116 do Formulário de Referência)

A Companhia possui todas as suas dívidas clean, com exceção das dívidas com o BNDES e Finame (Alfa)

Cronograma de
Amortização
das Dívidas
Existentes
(R$MM)(1)

165,17

162,49

152,67

187,52

32,58
0,02
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Resumo das Dívidas
TJLP
6,4%

Breakdown
Dívida por
Indexador

Banco
Itaú BBA

Indexador
CDI + 1,15%

Saldo em 2T16 (R$MM)
515,2
(1)

BNDES

TJLP + 1,88%

50,5

Bradesco

CDI + 1,89%

102,4

Bradesco

CDI + 1,20%

50,5

3,50%

0,5

ABC Brasil

CDI + 3,00%

74,1

HSBC

CDI + 2,50%

Alfa
CDI
93,6%

Total

0,1
793,3

Fonte: Fonte.
(1) Diferença no valor total das amortizações para o valor da divida total devido aos juros accrued acumulados não estarem refletidos no cronograma de amortização. O cronograma aqui
refletido se encontra idêntico aos contratos firmados pela Companhia com seus credores..

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”
18

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Seção 3
Termos e Condições
LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
Termos e Condições da Oferta

(Página 05 a 23 do Prospecto)

Emissora

§ TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.

Coordenadores

§ BTG Pactual e XP Investimentos

Legislação

§ ICVM 400 e Lei 12.431

Regime de Colocação

§ Garantia firme no montante de R$ 350.000.000,00

Volume da Emissão

§ Até R$450.000.000,00, sem considerar as Debêntures Adicionais e Suplementares, podendo haver distribuição parcial

Valor Nominal Unitário

§ R$1.000,00 (mil reais)

Forma

§ Nominativas e escriturais

Espécie

§ Quirografária, com garantia adicional fidejussória

Garantia Fidejussória

§ Fiança prestada pela TCP Log

Rating Emissão

§ br AA- pela S&P

observado o Montante Mínimo de R$ 350.000.000,00
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Termos e Condições da Oferta
Prazos e Datas de
Vencimento

§ 1ª série: 3 anos
§ 2ª série: 5 anos
§ 3ª série: 6 anos

Amortização

§ 1ª série: No vencimento
§ 2ª série: 30% após 48 meses e o restante na data de vencimento
§ 3ª série: 30% após 60 meses e o restante na data de vencimento

Remuneração
(Taxa teto do procedimento de
bookbuilding)

Atualização Monetária

(Página 05 a 23 do Prospecto)

§ 1ª série: CDI + 3,70%
§ 2ª série: CDI + 4,20%
§ 3ª série: 8,60% ou NTN-B +2,60%, dos dois o maior. A ser definido no dia útil imediatamente anterior ao bookbuilding
§ 1ª série / 2ª série: O valor nominal unitário das debêntures da 1º série e das debêntures da 2ª série não serão
atualizados monetariamente.
§ 3ª série: Atualização monetária pela variação do IPCA

Pagamento de
Remuneração

§ 1ª série: Semestrais
§ 2ª série: Semestrais
§ 3ª série: Anuais

Resgate Antecipado
Facultativo

§ 1ª Série: A qualquer tempo mediante pagamento de prêmio equivalente a 0,70% a.a.
§ 2ª Série: A qualquer tempo mediante pagamento de prêmio equivalente a 0,70% a.a.
§ 3ª série: Após transcorridos 4 anos da Data de Emissão e será o maior valor entre: (i) valor nominal unitário atualizado
acrescido de remuneração ou (ii) valor presente dos fluxos projetados utilizando como taxa de desconto a Taxa NTN-B

Destinação dos Recursos

§ Recursos destinados primordialmente à realização de capex de expansão, notadamente obras de infraestrutura para
aumento de 220 metros de cais, construção de 4 (quatro) dolphins de atracação de navios de veículos bem como de
157.000 m2 de pátio de contêineres – retroárea
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Termos e Condições da Oferta
Negociação

§ CETIP e/ou BM&FBOVESPA

Agente Fiduciário

§ Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Escriturador

§ Itaú Corretora de Valores S.A.

Banco Liquidante

§ Itaú Unibanco S.A.

Auditor Independente

§ Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

(Página 05 a 23 do Prospecto)
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Cronograma Estimado

(Página 124 do Prospecto)
Data Realização/
Data Prevista (1)(2)
15/07/2016

Nº

Evento

1.

Realização da AGE da Emissão de 15.7.2016 e da AGE da TCP Log

2.

Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta
Protocolo na CVM do pedido de registro de companhia aberta da Emissora – Categoria B

03/08/2016

3.

Realização da AGE da Emissão de 6.9.2016

06/09/2016

4.

Assinatura da Escritura de Emissão

08/09/2016

5.

Publicação do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores

09/09/2016

6.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores

14/09/2016

8.
9.

Republicação do Aviso ao Mercado para inclusão do logotipo dos Participantes Especiais
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
Encerramento do Período de Reserva

10.

Data de Realização do Procedimento de Bookbuilding

13/10/2016

11.

Obtenção do registro de companhia aberta da Emissora
Obtenção do registro da Oferta na CVM

27/10/2016

7.

12.
13.
14.
15.

Divulgação do Anuncio de Inicio
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início da Oferta
Data de Liquidação
Data de Inicio da Negociação das Debentures
Data maxima para divulgação do Anuncio de Encerramento

19/09/2016
03/10/2016
11/10/2016

01/11/2016
Até 07/11/2016
08/11/2016
01/05/2017

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da
Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação de
Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações
sobre modificação, suspensão, cancelamento ou revogação da oferta, ver seção “Informações Sobre a Oferta – Modificação, Suspensão, Cancelamento ou
Revogação da Oferta” do Prospecto. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão publicados e divulgados nos mesmos
meios utilizados para publicação do Aviso ao Mercado.
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Seção 4
Fatores de Risco
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Fatores de Risco

(Página 48 a 50 do Prospecto)

Principais Fatores de Risco Relativos à Emissora
• O projeto de investimento poderá não contar com todas as licenças e autorizações necessárias ao seu desenvolvimento.
A Companhia deverá obter licenças perante diferentes agências e órgãos públicos, inclusive agências governamentais e autoridades com
jurisdição sobre o meio ambiente e urbanismo a fim de desenvolver o projeto de expansão do Terminal de Paranaguá, as quais precisam ser
renovadas periodicamente. Além disso, vários contratos que serão firmados pela Companhia também podem requerer a obtenção de
licenças e autorizações adicionais. Não podemos assegurar se ou quando serão obtidas todas as licenças necessárias para implantação do
projeto e atividades relacionadas. Para maiores informações sobre o processo de análise do projeto, vide item 7.5 do Formulário de
Referência.
Atualmente, a análise de viabilidade ambiental do projeto de complementação das obras de infraestrutura para aumento de 220 (duzentos e
vinte) metros de cais, construção de 4 (quatro) dolphins para atracação de navios de veículos, bem como de 157.500 m2 de pátio de
contêineres – retroárea (“Projeto”) da Companhia tramita perante o órgão ambiental federal, o IBAMA. Importante ressaltar que, para a
implementação do Projeto, a Companhia já elaborou estudo ambiental com base nas instruções e orientações estabelecidas no Termo de
Referência para Elaboração de Estudo Ambiental disponibilizado pelo IBAMA. Contudo, a respectiva licença ambiental ainda não foi emitida.

A ausência das licenças necessárias para o projeto, ou que tenham sido obtidas e posteriormente contestadas ou revogadas, poderá afetar
substancial e adversamente o andamento do projeto, a situação financeira da Companhia e seus futuros resultados operacionais. As
atividades da Companhia estão sujeitas ao licenciamento ambiental, sendo relevante destacar que a construção, instalação, ampliação e
funcionamento das atividades sem as licenças ambientais exigidas pela legislação vigente poderiam ensejar, ainda, a responsabilização da
Companhia nas esferas civil, criminal e administrativa, impactando adversamente a implementação de sua estratégia e de seus projetos.
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Fatores de Risco

(Página 48 a 50 do Prospecto)

Principais Fatores de Risco Relativos à Emissora
• A Companhia pode encontrar dificuldades na implementação de sua estratégia.
A execução de qualquer estratégia corporativa está suscetível a determinados riscos, incluindo fatores externos e internos. Como fatores
externos podemos citar: risco macroeconômico/político, novas políticas de comércio aplicadas pelo Governo Federal, alteração na
legislação/regulamentação efetuadas por órgãos intervenientes como o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, ANTAQ, Anvisa,
MAPA, Receita Federal Brasileira, entre outros. Como fatores internos podemos citar: a capacidade da Companhia em cumprir o Contrato
APPA, manutenção ou incremento da participação do mercado de contêineres, controle dos custos, manutenção do patamar atual de
produtividade do terminal, crescimento na utilização do modal ferroviário, atendimento aos requisitos dos órgãos intervenientes dos setores
portuários, captação de recursos financeiros para execução do plano de investimentos.
A ocorrência de qualquer desses fatores poderá dificultar ou impedir a implementação da estratégia e das atividades da Companhia, o que
poderá impactar adversamente sua situação financeira e seus futuros resultados operacionais.
• A Companhia necessita de capital intensivo de curto e longo prazo para implementar a sua estratégia de crescimento. Dessa maneira, a
Companhia poderá contrair novas dívidas ou realizar aumentos de capital.
O 10º aditivo ao Contrato APPA celebrado na data de 13 de abril de 2016 determina a realização de investimentos compulsórios, como a
construção de um novo berço de atracação, uma nova retroárea para armazenagem de contêineres e investimentos para modernização e
manutenção do terminal. O referido aditivo prevê que parte substancial desses investimentos deverá ser realizada até dezembro de 2018 e o
restante até o fim da vigência contratual, ou seja, até 2048. Eventuais atrasos na realização dos investimentos previstos poderão ensejar a
aplicação de penalidades, incluindo multas e restrições à continuidade das atividades da Companhia, nos termos do Contrato APPA.
Além disso, a Companhia monitora oportunidades em sua Área de Influência logística, seja por meio novas concessões, terminais logísticos,
terminais portuários e retroárea ou aquisição de ativos ou sociedades relacionadas com infraestrutura logística portuária, o que pode
requerer grandes quantias de capital.
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Fatores de Risco

(Página 48 a 50 do Prospecto)

Principais Fatores de Risco Relativos à Emissora
Para que seja possível executar a estratégia de crescimento da Companhia é necessária à obtenção dos recursos para financiar esses
investimentos. A depender do cenário econômico, do nível da concorrência do mercado em que a Companhia atua, a obtenção desses
recursos pode se tornar inviável ou somente possível a taxas de juros não favoráveis para a Companhia. Dessa maneira, o aumento
significativo das taxas de juros ou a não obtenção de capital podem afetar adversamente e de maneira relevante a liquidez e/ou a despesa
financeira da Companhia, podendo resultar ainda em descumprimento de obrigações previstas no Contrato APPA.
• A perda de membros da administração junto com a incapacidade de retenção ou atração de membros com experiência e nível técnico
similares pode afetar adversamente a Companhia.
Uma parte relevante dos resultados financeiros e operacionais da Companhia se deve ao quadro atual de administradores e colaboradores
que participam no planejamento e na execução da estratégia da Companhia. Eventualmente, se esses administradores e colaboradores
decidirem deixar a Companhia, ela poderá não ser capaz de contratar profissionais que possuam qualificação e experiência similar ou
superior. Isso poderá afetar adversamente e de maneira relevante os negócios da Companhia.
• As operações da Companhia estão sujeitas a potenciais catástrofes, acidentes, greves, desastres naturais e outros eventos imprevisíveis
que poderão afetar adversamente os resultados da Companhia.
As atividades relacionadas à operação portuária, logística e de armazenagem de carga estão sujeitas a, dentre outros, riscos de catástrofes,
falhas mecânicas, derramamento de combustível de navios e outros acidentes ambientais, perdas ou danos às cargas, interrupção do
negócio devido a questões políticas, greves, condições climáticas severas, acidentes no porto e adjacências, problemas com tecnologia ou
sistemas de comunicação, interrupção no fornecimento de energia e desastres naturais. Acidentes ambientais podem implicar na
responsabilização administrativa e criminal da Companhia e de seus administradores, além da obrigação de reparar a degradação causada
ao meio ambiente e a terceiros afetados.
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Fatores de Risco

(Página 48 a 50 do Prospecto)

Principais Fatores de Risco Relativos à Emissora
Na esfera civil os danos ambientais implicam responsabilidade objetiva e solidária. Isto significa que a obrigação de reparar a degradação
causada poderá afetar a todos direta ou indiretamente envolvidos, independentemente da comprovação de culpa dos agentes. Como
consequência, a contratação de terceiros para proceder a qualquer intervenção nos empreendimentos e atividades da Companhia, tais
como, gerenciamento de áreas contaminadas, construções ou disposição final de resíduos, não exime a responsabilidade da Companhia por
eventuais danos ambientais causados pelos contratados.
Tais eventos podem resultar em perda de receitas e aumento de custos, principalmente, na ocorrência de desastres naturais e acidentes de
grandes proporções, que podem afetar adversa e materialmente a capacidade de operação e, com isso, gerar efeito adverso relevante nos
resultados da Companhia.
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Fatores de Risco

(Página 67 a 74 do Prospecto)

Fatores de Risco Relacionados com a Oferta e as Debêntures
• Caso as Debêntures da Terceira Série deixem de satisfazer determinadas características que as enquadrem como Debêntures
Incentivadas nos termos da Lei 12.431, não há garantias que elas continuarão a receber o tratamento tributário diferenciado previsto na
Lei 12.431.
Conforme as disposições da Lei 12.431, foi reduzida para 0 (zero) a alíquota do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos em
decorrência da titularidade de Debêntures Incentivadas, tais como as Debêntures Terceira Série, auferidos por pessoas residentes ou
domiciliadas no exterior — que tenham investimentos na forma da Resolução CMN 4.373 — e que não sejam residentes ou domiciliadas em
país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento) em decorrência da sua titularidade de, dentre
outros, Debêntures Incentivadas, e que tenham sido objeto de oferta pública de distribuição por pessoas jurídicas de direito privado não
classificadas como instituições financeiras e regulamentadas pelo CMN ou CVM, como a Emissora.
Ademais, a Lei 12.431 determinou que os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, em razão da sua
titularidade de Debêntures Incentivadas, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte na alíquota 0 (zero).

O pressuposto para obtenção do tratamento tributário indicado na Lei 12.431 é o cumprimento de determinados requisitos ali fixados, com
destaque para a exigência de que os recursos captados por meio das Debêntures Incentivadas sejam destinados a projetos de investimento,
desde que classificados como prioritários na forma regulamentada pelo Governo Federal.
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Fatores de Risco

(Página 67 a 74 do Prospecto)

Fatores de Risco Relacionados com a Oferta e as Debêntures
Em adição, as Debêntures Incentivadas devem apresentar as seguintes características: (i) remuneração por taxa de juros prefixada,
vinculada a índice de preço ou à taxa referencial; (ii) não admitir a pactuação total ou parcial de taxa de juros pós-fixada; (iii) prazo médio
ponderado superior a 4 (quatro) anos; (iv) vedação a sua recompra pelo respectivo emissor (ou parte a ele relacionada) nos 2 (dois)
primeiros anos após a sua emissão; (v) vedação a compromisso de revenda assumido pelo titular; (vi) prazo de pagamento periódico de
rendimentos, se existente, com intervalos de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias; (vii) comprovação de seu registro em sistema de registro
devidamente autorizado pelo Banco Central ou pela CVM, nas suas respectivas áreas de competência; e (viii) alocação dos recursos
captados com as Debêntures Incentivadas em projeto de investimento considerado como prioritário pelo Ministério competente. Para
informações adicionais sobre as Debêntures Incentivadas, ver seção “Visão Geral da Lei 12.431” na página 165 do Prospecto.
Caso as Debêntures da Terceira Série deixem de atender a qualquer um dos atributos relacionados nos itens (i) a (viii) acima, não há como
garantir que as Debêntures da Terceira Série permanecerão recebendo o tratamento tributário diferenciado previsto na Lei 12.431. Nesse
caso, não há garantia de que os rendimentos auferidos em decorrência da titularidade das Debêntures da Terceira Série continuarão a seguir
o regime de tributação descrito na Lei 12.431, passando a ser tributados a alíquota variável de 15% (quinze por cento) a 22,50% (vinte e dois
inteiros e cinquenta centésimos por cento) para pessoas físicas residentes no Brasil, e 15% (quinze por cento) ou 25% (vinte e cinco por
cento), para pessoas residentes do exterior, conforme sejam ou não residentes ou domiciliados em país que não tribute a renda ou a tribute
à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento). Da mesma forma, não é possível garantir que os rendimentos auferidos desde a Data de
Integralização não serão cobrados pelas autoridades brasileiras competentes, acrescido de juros calculados segundo a taxa SELIC e multa.
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Além disso, não é possível garantir que a Lei 12.431 não será alterada, questionada, extinta ou substituída por leis mais restritivas, o que
poderia afetar ou comprometer o tratamento tributário diferenciado previsto na Lei 12.431 conferido às Debêntures da Terceira Série.
Por fim, na hipótese de não aplicação dos recursos oriundos da Oferta das Debentures no Projeto, é estabelecida uma penalidade, a ser
paga pelo emissor do valor mobiliário (no caso, a Emissora), de 20% (vinte por cento) sobre o valor não destinado ao Projeto, sendo mantido
o tratamento tributário do titular da Debênture Incentivada, previsto na Lei 12.431. A Emissora não pode garantir que terá recursos
suficientes para o pagamento dessa penalidade ou, caso tenha, que referido pagamento não causará um efeito adverso em sua situação
financeira.
• As Debêntures são da espécie quirografária e sem preferência.
As Debêntures não contarão com qualquer preferência em relação aos demais credores da Emissora, pois são da espécie quirografária.
Dessa forma, na hipótese de eventual falência da Emissora, os titulares das Debêntures estarão subordinados aos demais credores da
Emissora que contarem com garantia real ou privilégio (em atendimento ao critério legal de classificação dos créditos na falência). Em razão
das caraterísticas das Debêntures, os titulares das Debêntures somente preferirão aos titulares de créditos subordinados aos demais
credores, se houver, e acionistas da Emissora em relação à ordem de recebimento de seus créditos. Em caso de falência da Emissora, não
há como garantir que os titulares das Debêntures receberão a totalidade ou mesmo parte dos seus créditos.
• A volatilidade do mercado de capitais brasileiro e a baixa liquidez do mercado secundário brasileiro de valores mobiliários pode dificultar o
desinvestimento nas Debêntures pelos Debenturistas.
O investimento em valores mobiliários negociados em países de economia emergente, tais como o Brasil, envolve um maior grau de risco se
comparado a investimentos em valores mobiliários de empresas localizadas em mercados de títulos internacionais. O mercado de capitais
brasileiro é significativamente menor, menos líquido, mais concentrado e mais volátil do que alguns mercados internacionais, como o dos
Estados Unidos.
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Atualmente, o mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia
de que existirá, no futuro, um mercado ativo e líquido para negociação desses valores mobiliários que possibilite aos adquirentes desses
títulos sua pronta alienação caso assim decidam. Dessa forma, os Debenturistas podem ter dificuldade para realizar a venda das Debêntures
no mercado secundário ou até mesmo podem não conseguir realizá-la, e, consequentemente, podem sofrer prejuízo financeiro.
• A percepção de riscos em outros países, especialmente em outros países de economia emergente, poderá afetar o valor de mercado de
títulos e de valores mobiliários brasileiros, incluindo as Debêntures.
Os mercados de títulos brasileiros são substancialmente menores, menos líquidos, mais concentrados e mais voláteis do que os principais
mercados de títulos americanos e europeus, e com regulamentação e supervisão de mercado diferentes das desses mercados.
O investimento em títulos de mercados emergentes, entre os quais se inclui o Brasil, envolve um risco maior do que os investimentos em
títulos de emissores de países mais desenvolvidos, podendo esses investimentos serem tidos como sendo de natureza especulativa. Os
investimentos em valores mobiliários brasileiros, tais como as Debêntures, estão sujeitos a riscos econômicos e políticos desses países que
podem afetar a capacidade dos emissores destes valores mobiliários, incluindo da Emissora, de cumprir com suas obrigações. Eventos
econômicos e políticos nesses países podem, ainda, ter como consequência restrições a investimentos estrangeiros e/ou à repatriação de
capital investido. A Emissora não pode garantir que não ocorrerão no Brasil ou em outros países eventos políticos ou econômicos que
poderão interferir nas atividades da Emissora, ou na cotação de valores mobiliários de sua emissão, conforme descrito acima.
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• A modificação das práticas contábeis utilizadas para cálculo dos índices financeiros pode afetar a percepção de risco dos investidores
negativamente e gerar efeitos adversos nos preços dos valores mobiliários da Emissora no mercado secundário.
Os índices financeiros estabelecidos na Escritura de Emissão e descritos na Seção “Informações Sobre a Oferta – Vencimento Antecipado”
na página 98 do Prospecto serão calculados em conformidade com as práticas contábeis vigentes quando da publicação pela Emissora e
pela Fiadora de suas informações financeiras.
As demonstrações financeiras da Companhia, incluindo suas informações trimestrais, utilizadas para cálculo dos índices financeiros, são
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com a Lei das Sociedades por Ações e as regras da CVM (BRGAAP).
Por outro lado, as demonstrações financeiras da Fiadora, incluindo suas demonstrações financeiras intermediárias, utilizadas para cálculo
dos índices financeiros combinados, não se sujeitam as regras da CVM, sendo elaboradas de acordo com as demais práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Qualquer mudança em relação a tais princípios não afetará a forma de cálculo e divulgação dos índices financeiros. Não obstante, a
percepção de risco dos investidores poderá ser afetada negativamente, uma vez que haverá divergência entre a forma como os índices
financeiros serão efetivamente calculados e a forma como os mesmos seriam calculados caso o cálculo fosse feito de acordo as práticas
contábeis modificadas. Adicionalmente, essa prática pode gerar efeitos adversos nos preços dos valores mobiliários da Emissora no
mercado secundário, incluindo, mas a tanto não se limitando, o preço das Debêntures da presente Emissão.
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• Eventual rebaixamento na classificação de risco das Debêntures poderá acarretar redução de liquidez das Debêntures para negociação
no mercado secundário.
Na realização de uma classificação de risco (rating), determinados fatores relativos à Emissora são considerados, tais como sua situação
financeira, sua administração e seu desempenho. São estudadas, também, as características das Debêntures, assim como as obrigações
assumidas pela Emissora, os direitos a elas atribuídos em contratos e os fatores político-econômicos que podem afetar os aspectos
operacionais e econômico-financeiros da Emissora. Dessa forma, as avaliações representam uma opinião quanto às condições da Emissora
de honrar seus compromissos financeiros, incluindo a obrigação de pagar principal e juros das Debêntures no prazo estipulado. Eventual
rebaixamento na classificação de risco das Debêntures durante a vigência das Debêntures poderá afetar negativamente o preço desses
valores mobiliários e sua negociação no mercado secundário e/ou ocasionar o vencimento antecipado das Debêntures. Adicionalmente, na
ocorrência de eventual rebaixamento na classificação de risco das Debêntures, a Emissora poderá encontrar dificuldades de captação por
meio de outras emissões de títulos e valores mobiliários, o que poderá, consequentemente, ter um impacto negativo relevante nos
resultados e nas operações da Emissora e na sua capacidade de honrar as obrigações decorrentes das Debêntures.
Além disso, alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas públicas no Brasil (tais como entidades
de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações específicas que limitam seus investimentos em valores mobiliários a
determinadas classificações de risco. Assim, o rebaixamento na classificação de risco das Debêntures pode fazer com que esses
investidores alienem suas Debêntures no mercado secundário, podendo vir a afetar adversamente o preço dessas Debêntures e sua
negociação no mercado secundário.
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• A Oferta será realizada em até três séries, sendo que a alocação das Debêntures entre as séries da Emissão será efetuada com base no
sistema de vasos comunicantes, o que poderá afetar a liquidez da(s) série(s) com menor demanda.
A quantidade de Debêntures alocada em cada série da Emissão será definida de acordo com a demanda das Debêntures pelos investidores,
apurada em Procedimento de Bookbuilding, observado que a alocação das Debêntures entre as séries da Emissão será efetuada por meio
do sistema de vasos comunicantes. Por exemplo, caso, após o Procedimento de Bookbuilding, seja verificada uma demanda menor para
determinadas série, referida série poderá ter sua liquidez, no mercado secundário, afetada adversamente.
Dessa forma, no exemplo, os Debenturistas titulares de Debêntures de referida série poderão enfrentar dificuldades para realizar a venda de
suas Debêntures no mercado secundário ou, até mesmo, podem não conseguir realizá-la e, consequentemente, podem vir a sofrer prejuízo
financeiro. Adicionalmente, os Debenturistas da Terceira Série poderão enfrentar dificuldades para aprovar matérias de seu interesse em
Assembleias Gerais de Debenturistas das quais participem Debenturistas das demais séries caso seja verificada uma demanda menor para
as Debêntures da Terceira Série, diminuindo, assim, o número de votos que cada Debenturista da Terceira Série faz jus face à totalidade de
votos representados pelas Debêntures.

Adicionalmente, as Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série serão alocadas exclusivamente a Investidores
Institucionais no âmbito da Oferta Institucional.
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• As obrigações da Emissora constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado.
A Escritura de Emissão estabelece diversas hipóteses que podem ensejar o vencimento antecipado (automático ou não automático) das
obrigações da Emissora com relação às Debêntures, como, por exemplo, pedido de recuperação judicial ou de autofalência pela Emissora
ou pela Fiadora, não cumprimento de obrigações previstas na Escritura de Emissão, não observância de certos índices financeiros e
vencimento antecipado de outras dívidas, entre outros. Não há garantias de que a Emissora ou a Fiadora disporá de recursos suficientes em
caixa para fazer face ao pagamento da dívida representada pelas Debêntures na ocorrência de vencimento antecipado de suas obrigações,
hipótese que poderá acarretar um impacto negativo relevante à Emissora e aos Debenturistas, incluindo a capacidade de receber pontual e
integralmente os valores que lhes forem devidos nos termos da Escritura de Emissão. Para descrição completa dos eventos que podem
ensejar o vencimento antecipado das obrigações da Emissora com relação às Debêntures, ver seção "Informações Sobre a Oferta
– Características da Emissão e das Debêntures – Vencimento Antecipado" na página 98 do Prospecto.
• A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá
impactar adversamente a definição da Remuneração das Debêntures, e o investimento nas Debêntures por Investidores Institucionais ou
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado
secundário.
Poderá ser aceita a participação de investidores que sejam Pessoas Vinculadas, no Procedimento de Bookbuilding, até o limite de
30% (trinta por cento) das Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais).
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Caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e as
Debêntures Adicionais), não será permitida a colocação de Debêntures perante investidores que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as
intenções de investimento apresentadas por investidores que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas, nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, exceto: (i) pela colocação de Debêntures perante o Formador de Mercado, se for o caso, caso tenha
apresentado intenções de investimento nos termos do Contrato de Distribuição e conforme divulgado nos Prospectos; ou (ii) pela colocação
de Debêntures perante Pessoas Vinculadas que sejam Investidores Não Institucionais e tenham apresentado Pedidos de Reserva dentro do
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme autorizado no âmbito do procedimento de registro da Oferta, nos termos da
Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005.
Dessa forma, a participação de investidores que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá resultar em má
formação da taxa final da Remuneração. Além disso, a participação de investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um efeito
adverso na liquidez das Debêntures no mercado secundário, uma vez que as Pessoas Vinculadas podem optar por manter suas Debêntures
fora de circulação, influenciando a liquidez. A Emissora não tem como garantir que o investimento nas Debêntures por Pessoas Vinculadas
não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter suas Debêntures fora de circulação.
• A Taxa DI utilizada para a Remuneração das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série pode ser considerada
nula em decorrência da Súmula nº 176 do Superior Tribunal de Justiça
A Súmula n° 176, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros
divulgada pela ANBIMA/CETIP. Há a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Súmula n° 176 vir a ser aplicada pelo Poder
Judiciário para considerar que a Taxa DI não é válida como fator de remuneração das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da
Segunda Série. Em se concretizando esta hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo Poder Judiciário para substituir a Taxa DI poderá
conceder aos Debenturistas uma remuneração inferior à Taxa DI, prejudicando a rentabilidade das Debêntures.
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• As Debêntures poderão ser objeto de Resgate Antecipado Facultativo Total ou Aquisição Facultativa nos termos previstos na Escritura de
Emissão, o que poderá impactar de maneira adversa a liquidez das Debêntures no mercado secundário.
Conforme descrito na Escritura de Emissão, de acordo com as informações descritas na seção “Informações Sobre a Oferta –
Características da Emissão e das Debêntures – Aquisição Facultativa” na página 94 do Prospecto, a qualquer tempo, em relação às
Debêntures da Primeira Série e às Debêntures da Segunda Série, e após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, observado
o disposto na Lei 12.431, em relação às Debêntures da Terceira Série, as Debêntures poderão ser adquiridas pela Companhia, no mercado
secundário, a qualquer momento, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor e observado o disposto no artigo 55,
parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações.
Igualmente na forma descrita na Escritura de Emissão, de acordo com as informações previstas na seção “Informações Sobre a Oferta –
Características da Emissão e das Debêntures – Resgate Antecipado Facultativo Total” na página 91 do Prospecto, a Emissora poderá, a seu
exclusivo critério, desde que a Companhia esteja adimplente com suas obrigações nos termos da Escritura de Emissão, realizar o Resgate
Antecipado Facultativo Total, observados os prazos para resgate das Debêntures da Terceira Série e os termos previstos nesta seção.

A realização do Resgate Antecipado Facultativo Total ou da Aquisição Antecipada Facultativa poderá ter impacto adverso na liquidez das
Debêntures no mercado secundário, uma vez que, conforme o caso, parte considerável das Debêntures, ou, ainda, parte considerável das
Debêntures de uma determinada série da Emissão, poderá ser retirada de negociação.
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• As Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série poderão ser objeto de resgate antecipado nas hipóteses de
extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI ou no caso de impossibilidade de aplicação da Taxa DI às Debêntures da Primeira
Série e às Debêntures da Segunda Série por proibição legal ou judicial
As Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série poderão ser objeto de resgate antecipado em razão da extinção,
limitação e/ou não divulgação da Taxa DI, da impossibilidade de aplicação da Taxa DI às Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da
Segunda Série por proibição legal ou judicial, se não houver substituto legal ou judicial para a Taxa DI e acordo entre a Emissora e os
Debenturistas da Primeira Série e da Segunda Série reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Série e da Segunda Série
sobre o novo parâmetro a ser aplicado. Para mais informações veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Características da Emissão e das
Debêntures – Juros Remuneratórios” na página 86 do Prospecto. Os Debenturistas da Primeira Série e os Debenturistas da Segunda Série
poderão sofrer prejuízos financeiros em decorrência de referido resgate antecipado, não havendo qualquer garantia de que existirão, no
momento do resgate, outros ativos no mercado de risco e retorno semelhantes às Debêntures da Primeira Série e às Debêntures da
Segunda Série. Além disso, a atual legislação tributária referente ao imposto sobre a renda determina alíquotas diferenciadas em
decorrência do prazo de aplicação, o que poderá implicar em uma alíquota superior a que seria aplicada caso as Debêntures da Primeira
Série e as Debêntures da Segunda Série fossem liquidadas apenas na data de seu vencimento.
• As Debêntures da Terceira Série poderão ser objeto de resgate antecipado nas hipóteses de ausência de apuração e/ou divulgação do
IPCA, bem como se ocorrer sua extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial.
As Debêntures da Terceira Série poderão ser objeto de resgate antecipado em razão da ausência de apuração e/ou divulgação do IPCA, da
extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial do IPCA, se não houver substituto legal para o IPCA e acordo entre
a Emissora e os Debenturistas da Terceira Série reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas da Terceira Série sobre o novo parâmetro a
ser aplicado. Para mais informações veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Características da Emissão e das Debêntures – Atualização
Monetária” na página 82 do Prospecto.

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”
39

MATERIAL PUBLICITÁRIO
Fatores de Risco

(Página 67 a 74 do Prospecto)

Fatores de Risco Relacionados com a Oferta e as Debêntures
Os Debenturistas da Terceira Série poderão sofrer prejuízos financeiros em decorrência de referido resgate antecipado, não havendo
qualquer garantia de que existirão, no momento do resgate, outros ativos no mercado de risco e retorno semelhantes às Debêntures da
Terceira Série. Além disso, a atual legislação tributária referente ao imposto sobre a renda determina alíquotas diferenciadas em decorrência
do prazo de aplicação, o que poderá implicar em uma alíquota superior a que seria aplicada caso as Debêntures da Terceira Série fossem
liquidadas apenas na data de seu vencimento.
• As Debêntures serão objeto de distribuição pública sob regime misto de colocação, em que uma parte contará com garantia firme de
colocação dos Coordenadores e a outra com o regime de melhores esforços de colocação, de forma que o montante total das
Debêntures inicialmente ofertado poderá ser reduzido, na medida em que é admitida Distribuição Parcial no âmbito da Oferta.
O Valor Total da Emissão é de, inicialmente, até R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão, sem
considerar o exercício da opção de emissão de Debêntures Suplementares e/ou de Debêntures Adicionais, sendo que as Debêntures serão
objeto de oferta pública de distribuição (i) sob o regime de garantia firme de colocação, de forma individual e não solidária nos termos e
condições previstos no Contrato de Distribuição, no montante de R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), sem considerar
as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais, e (ii) sob o regime de melhores esforços de colocação, com relação à quantidade
remanescente de Debêntures necessária para atingir o Valor Total da Emissão, bem como com relação às Debêntures Suplementares e às
Debêntures Adicionais, e observada a possibilidade de Distribuição Parcial.
Do montante total de garantia firme de colocação prestada, de forma individual e não solidária, pelos Coordenadores, R$185.000.000,00
(cento e oitenta e cinco milhões de reais) serão prestados pelo Coordenador Líder e R$165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões de
reais) pela XP Investimentos. Nos termos do Contrato de Distribuição, é condição precedente para a efetivação da garantia firme de
colocação pela XP Investimentos a não celebração, pela Emissora ou seus acionistas, de documentos vinculantes prevendo a transferência
futura do controle direto da Companhia até a data de concessão do registro da Oferta pela CVM.
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Dessa forma, observados os termos e condições do Contrato de Distribuição, tendo em vista o Montante Mínimo estipulado para a Oferta de
R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões), é possível que, no caso de a Companhia vir a celebrar documentos vinculantes que
versem sobre transferência de controle e de não se verificar demanda suficiente para a colocação das Debêntures da Oferta até o
atingimento do Montante Mínimo após o exercício da garantia firme pelo Coordenador Líder, a Oferta seja cancelada. Para mais informações
sobre o regime de colocação das Debêntures e a garantia firme de colocação prestada pelos Coordenadores, veja a seção “Informações
Sobre a Oferta – Contrato de Distribuição – Regime de Colocação” na página 110 do Prospecto.
Do mesmo modo, é possível que as Debêntures objeto dos melhores esforços de colocação não sejam integralmente colocadas no âmbito
da Oferta, o que resultará na redução do montante total da Emissão e da Oferta, potencialmente afetando a liquidez das Debêntures no
mercado secundário. Nessas circunstâncias, os Debenturistas poderão enfrentar dificuldades para realizar a venda de suas Debêntures no
mercado secundário ou, até mesmo, podem não conseguir realizá-la e, consequentemente, podem vir a sofrer prejuízo.
• As Debêntures da Terceira Série serão emitidas nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 7.603 e da Resolução
CMN 3.947 e terão seus recursos destinados exclusivamente ao Projeto, que apenas será considerado prioritário após a publicação da(s)
Portaria(s) de aprovação pelo Ministério.
As Debêntures da Terceira Série serão emitidas nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 7.603 e da Resolução CMN
3.947 e terão seus recursos destinados exclusivamente ao Projeto. Nos termos do artigo 2°, parágrafo 1º-A, da Lei 12.431, apenas as
debêntures objeto de distribuição pública para captação de recursos para implementação de projetos de investimento na área de
infraestrutura considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder Executivo federal fazem jus aos benefícios fiscais previstos
na Lei 12.431. Nos termos do Decreto 7.603, os projetos serão considerados prioritários após a publicação de portaria de aprovação editada
pelo titular do Ministério setorial responsável. Assim, caso não seja obtida e publicada a Portaria, as Debêntures da Terceira Série poderão
não ser emitidas e a Oferta poderá ser cancelada.
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Seção 6
Contatos
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Contatos

Coordenador Líder

Coordenador
Investidor Institucional

Cristiano Cury
Rafael Cotta
Bruno Korkes

Rafael Quintas
Sérgio Vailati
Renato Junqueira
Investidor Não Institucional

Marcos Corazza
Felipe Campelo
Thomas Beattie
André Martins
(11) 3383-2659
(11) 3383-2099
(11) 3383-2190

(11) 3027-2335
(11) 3526-1864
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