INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF n° 76.627.504/0001-06
NIRE nº 41 3 0029559 0
COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados, em 1ª convocação, os senhores acionistas da Inepar S.A. Indústria e
Construções – Em Recuperação Judicial (“Companhia ou Inepar”), na forma prevista no art.
124 da Lei nº 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a
realizar-se no dia 08 de julho de 2021, às 09:00 horas, na sede social, localizada na Alameda
Dr. Carlos de Carvalho nº 373, Cjto. 1101, 11º andar, bairro Centro, CEP 80410-180, na Cidade
de Curitiba, Estado do Paraná, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da
Ordem do Dia:
(1)

Eleição de 1 (um) membro no Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Valdir
Lima Carreiro, conforme pedido de renúncia apresentada e acatada na Reunião do
Conselho de Administração de 04/09/2020, para completar o mandato em curso;

(2)

Ratificação dos termos do acordo de transação celebrado em 30 de março de 2021 com
os debenturistas da 5ª (quinta) emissão de debêntures da Companhia, e respectivo
aditamento de 25 de maio de 2021, para proceder com: (i) a alteração das seguintes
condições e características das Debêntures objeto da 5ª Emissão da Companhia, emitida
por meio do Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real
Representada por Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Aplicação Financeira e
Alienação Fiduciária de Bem Imóvel da Companhia (“Debêntures” e “Escritura de Emissão
de Debêntures”, respectivamente): (a) Data de Vencimento das Debêntures e,
consequentemente, do seu prazo de vencimento; (b) Juros Remuneratórios; e (c)
cronograma de pagamentos dos Juros Remuneratórios e amortização das Debêntures;

(ii) o reconhecimento, pela Companhia, para todos os efeitos legais, de que o saldo
devedor das Debêntures corresponderá a R$ 337.219.036,26 (trezentos e trinta e sete
milhões, duzentos e dezenove mil, trinta e seis reais e vinte e seis centavos), na data base
de 30 de março de 2021 (“Saldo Devedor Integral”), observado que, na hipótese da
Companhia adimplir com todos os pagamentos previstos no fluxo financeiro constante na
proposta e que será objeto do Anexo I da Ata da Assembleia, nas respectivas datas de
vencimento, a cada parcela será aplicada uma taxa de aceleração nos termos a serem
previstos no aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures, de forma que o valor total
a ser pago pela Companhia com os respectivos descontos, corresponderá ao “Saldo
Devedor com Desconto” correspondente a R$ 195.060.040,92 (cento e noventa e cinco
milhões, sessenta mil, quarenta reais e noventa e dois centavos) acrescido de juros de
6% (seis por cento) ao ano e corrigido pelo IPCA do período correspondente a 04/04/2019
até a data do efetivo pagamento; (iii) o cancelamento de 6.366 (seis mil, trezentos e
sessenta e seis) debêntures da 5ª emissão, que se encontram na tesouraria da
Companhia; (iv) a constituição de nova garantia, representada por (a) alienação fiduciária
de 172.560 (cento e setenta e duas mil, quinhentas e sessenta) cotas subordinadas de
emissão do Taranis - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 31.164.462/0001-78 (“Fundo”, “Cotas Subordinadas” e
“Alienação Fiduciária de Cotas”, respectivamente) e de titularidade da Companhia e de
suas controladas Inepar Equipamentos e Montagens S.A. – Em Recuperação Judicial e
da IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. – Em Recuperação Judicial; e (b)
cessão fiduciária de todos os frutos, rendimentos, remunerações, vantagens e direitos
decorrentes da totalidade das Cotas Subordinadas mencionadas no item (a) anterior, bem
como da totalidade das cotas seniores de emissão do Fundo e de titularidade da
Companhia e da Inepar Equipamentos e Montagens S.A. – Em Recuperação Judicial
(“Cotas Seniores”), e/ou quaisquer outros proventos, bens, valores, produtos decorrentes
de venda dos ativos do Fundo, incluindo os recursos recebidos em razão de resgate ou
amortização das Cotas Subordinadas e/ou das Cotas Seniores (“Cessão Fiduciária”); e
(v) a realização de amortização extraordinária das Debêntures, realizada em 30 de março
de 2021;

(3)

Ratificação dos aumentos de capital homologados pelo conselho de Administração,
dentro do limite do capital autorizado, em decorrência da conversão de debentures de
emissão da Companhia;

(4)

Deliberação sobre proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia na
proporção de 1:20 (uma para vinte), sem alteração no valor do capital social da
Companhia;

(5)

Deliberação sobre alterações no Estatuto Social da Companhia, para alterar: (i) a
expressão do capital social da Companhia, constante do Art. 5º, para refletir os aumentos
de capital homologados pelo conselho de Administração, dentro do limite do capital
autorizado, em decorrência da conversão de debentures de emissão da Companhia; (ii)
alterar a expressão do capital social da companhia , constante do Art. 5º, para refletir o
desdobramento de ações, caso aprovado, conforme Proposta da Administração; e (iii)
ajustar a proporção do capital autorizado da Companhia, constante do § 1º do Art. 5º, para
refletir o desdobramento de ações, caso aprovado, conforme detalhado na Proposta da
Administração;

(6)

Consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações acima
indicadas; e

(7)

Autorização à Diretoria da Companhia para adotar e praticar todas e quaisquer medidas
e celebrar todos os documentos necessários à implementação das deliberações acima,
incluindo a celebração dos aditamentos aos Documentos da Operação constante do item
2 acima, bem como de todos os aditamentos necessários às escrituras de emissão de
debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, para refletir a quantidade
de ações em decorrência do desdobramento, se aprovado.

Instruções Gerais:
(1)

Todos os documentos e informações pertinentes às matérias da Ordem do Dia a serem
examinadas e deliberadas pela AGE encontram-se à disposição dos senhores acionistas
da Companhia, em sua sede social, na sua página na internet (www.inepar.com.br), bem

como na página da CVM (www.cvm.gov.br), incluindo, sem limitação, a Proposta da
Administração contendo as informações e os esclarecimentos exigidos, nos termos da
Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 481/2009.
(2)

A participação do Acionista na Assembleia poderá se dar via boletim de voto a distância,
nos termos da Instrução CVM 481. Os Acionistas que optarem por votar por meio de
boletim de voto à distância deverão enviá-los, nos termos da Instrução CVM nº 481/09,
por meio dos agentes de custódia dos Acionistas ou ao escriturador das ações de
emissão da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações
no item 12.2 do Formulário de Referência e na proposta da Administração.

(3)

Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores deverão comparecer à AGE
munidos dos documentos hábeis de sua identidade e/ou representatividade, bem como
de comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações de sua
titularidade ou custódia com até 5 (cinco) dias de antecedência da data da AGE,
observado o disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/1976.

(4)

Eventuais dúvidas sobre o presente Edital de Convocação poderão ser enviadas para o
Departamento de Relações com Investidores da Inepar, por meio do correio eletrônico
ri@inepar.com.br
Curitiba (Pr), 07 de junho de 2021.
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Atilano de Oms Sobrinho

Irajá Galliano Andrade

Presidente do Conselho de Administração

Membro do Conselho de Administração

