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TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-
ITATIBA

Debênture
1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão



Carta aos investidores

Em atenção aos Srs. investidores,

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de
2021 ("Resolução nº 17/21") 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 2020.

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.
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Nome
TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-
ITATIBA

CNPJ 24.917.078/0001-33

Diretor de relação com investidores Adriana Ferracini

CNPJ do auditor 15.305.400/0001-82

Auditor independente LCC AUDITORES INDEPENDENTES

IF TEGT11

ISIN BRTEGTDBS006

PU de emissão R$1.000,00

Quantidade emitida 70.000

Volume emitido R$70.000.000,00

Remuneração IPCA + 9,0000%

Amortização Semestral

Data emissão 18/09/2019

Data vencimento 18/09/2039

Distribuição ICVM 476

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

1.2 Dados da emissão

Série 1
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Rating Rating não é aplicável para esta operação

Pagamento de juros Semestral

Data da primeira integralização 18/09/2019

Data do primeiro pagamento previsto em
contrato

18/03/2021

Início da rentabilidade Primeira Integralização

Inadimplemento no período Adimplente

Risco Corporativo

Lastro Venda e Compra

IF TEGT21

ISIN BRTEGTDBS014

PU de emissão R$20.000,00

Quantidade emitida 1.000

Volume emitido R$20.000.000,00

Remuneração IPCA + 9,0000%

Amortização Semestral

Data emissão 18/09/2019

Data vencimento 18/03/2040

Distribuição ICVM 476

Rating Rating não é aplicável para esta operação

Pagamento de juros Semestral

Data da primeira integralização -

Série 2
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Data do primeiro pagamento previsto em
contrato

18/03/2021

Início da rentabilidade Primeira Integralização

Inadimplemento no período Adimplente

Risco Corporativo

Lastro -

Parte Nome CPF/CNPJ

Fiduciante ARCANJO GONZALEZ 455.873.458-15

Fiduciante
F3C EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S.A.

11.984.963/0001-93

Anuente
MARIA ANTONIA PIETRUCCI
GONZALEZ

069.675.928-40

Anuente
TRANSMISSORA DE ENERGIA
CAMPINAS-ITATIBA

24.917.078/0001-33

Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Fiduciante ARCANJO GONZALEZ 455.873.458-15

1.3 Principais contratos e partes

AF ACOES

AF ACOES - 1 ADITAMENTO
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Parte Nome CPF/CNPJ

Fiduciante
F3C EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S.A.

11.984.963/0001-93

Anuente
MARIA ANTONIA PIETRUCCI
GONZALEZ

069.675.928-40

Anuente
TRANSMISSORA DE ENERGIA
CAMPINAS-ITATIBA

24.917.078/0001-33

Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Anuente
F3C EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S.A.

11.984.963/0001-93

Cedente
TRANSMISSORA DE ENERGIA
CAMPINAS-ITATIBA

24.917.078/0001-33

Cessionario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Fiador
F3C EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S.A.

11.984.963/0001-93

Emissor
TRANSMISSORA DE ENERGIA
CAMPINAS-ITATIBA

24.917.078/0001-33

CF

EMISSAO DEBENTURES
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Parte Nome CPF/CNPJ

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Fiador ARCANJO GONZALEZ 455.873.458-15

Fiador
F3C EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S.A.

11.984.963/0001-93

Emissor
TRANSMISSORA DE ENERGIA
CAMPINAS-ITATIBA

24.917.078/0001-33

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

EMISSAO DEBENTURES - 1 ADITAMENTO
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1.4 Fluxograma

1.5 Ativos em circulação em 31.12.2020

IF TEGT11

Emitida: 70.000

Em circulação: 70.000

Saldo cancelado ou não integralizado: 0

Convertidas: 0

Série 1
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Resgatadas: 0

Saldo: R$81.072.962,52

IF TEGT21

Emitida: 1.000

Em circulação: 1.000

Saldo cancelado ou não integralizado: 0

Convertidas: 0

Resgatadas: 0

Saldo: R$1.178.214,83

Série 2

1.6 Eventos �nanceiros

Data Base Pgto. Juros
Pgto. Amrt.
Ordinária

Pgto. Amrt.
Extraordi.

Pgto.
Amortização Pgto. Total

18/09/2020 0,00000000 18,98184597 0,00000000 18,98184597 18,98184597

1ª Emissão - Série 1
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Nome auditor LCC AUDITORES INDEPENDENTES

CNPJ 15.305.400/0001-82

2. Fatos relevantes
Sem prejuízo de todas as informações constantes deste Relatório Anual que devem ser
observadas, em sua integralidade, pelos investidores, não foram publicados no site do Agente
Fiduciário fatos relevantes para o período.

3. Obrigações

3.1 Resumo

4. Informações �nanceiras

4.1 Informações �nanceiras da emissora
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 DEB - 1E1 - 2S - Campitiba - DF 2020 - Transmissora de Energia Campinas Itatiba - SPE.pdf

Observação

Abaixo, fazemos seguir a opinião do auditor independente, segundo a qual:

"Examinamos as demonstrações contábeis da Transmissora de Energia Campinas Itatiba – SPE
S.A. (Companhia), que compreendem os balanços patrimoniais em 31 de dezembro 2020 e as
respectivas demonstrações dos resultados, dos resultados abrangentes, das mutações do
patrimônio líquido e dos �uxos de caixa para o exercício �ndo naquela data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e �nanceira da Companhia em 31 de
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus �uxos de caixa para o
exercício �ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil."

5. Informações societárias da emissora

5.1 Informações societárias

 DEB - 1E1 - 2S - Campitiba - AGE 20201208 (JUCESP).pdf

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/DEB%20-%201E1%20-%202S%20-%20Campitiba%20-%20DF%202020%20-%20Transmissora%20de%20Energia%20Campinas%20Itatiba%20-%20SPE_202104052107539782.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/DEB%20-%201E1%20-%202S%20-%20Campitiba%20-%20AGE%2020201208%20(JUCESP)_202104121836076432.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:

Assembleia Geral extraordinária, datada de 08.12.2020 (alterações contratuais).

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

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Organograma%20202012_202104121838345975.png
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6. Assembleias

Data: 20/02/2020

Ordem do Dia: (i) A autorização para a realização do mútuo intercompany entre a F3C
Empreendimentos e Participações S.A, pessoa jurídica de direitos privado, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº11.984.963/0001-93, �adora das Debêntures (“Fiadora”), na qualidade de
tomadora do mútuo, e a Agronegócio Estancia São Cristóvão Ltda (“Estância São Cristóvão”),
na qualidade de credora do mútuo, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) não se
aplicado o Evento de Inadimplemento disposto na cláusula 7.1, item “xxiii” da Escritura
(“Mútuo Fiadora Estância São Cristóvão”); [XPA: entendo que nessa descida de capital da
Fiadora para a Balsas SPE não seria necessária, dado que teremos esse movimento feito via
aumento de capital] [Vórtx: Segue ajustado] (ii) A alteração do disposto na cláusula 7.1,
item “xxiii” da Escritura, de modo a prever a possibilidade de realização de mútuo
intercompany entre a Fiadora, sempre na qualidade de tomadora, e empresas integrantes
de seu grupo econômico, no limite mensal de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e no
limite global de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); [XPA: precisamos apenas deixar
claro que esse mútuo autorizado é apenas para subida de capital das subsidiárias para a
Fiadora] [Vórtx: Segue ajustado] (iii) A autorização para que a Emissora, em conjunto com o
Agente Fiduciário, realize todos os atos necessários para a implementação das deliberações
acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração de aditamento à Escritura.

DEB - 1E1 - 2S - CAMPITIBA - AGD

 DEB - 1E1 - 2S - Campitiba - AGD 20200220.pdf

https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Assembleias/Operacao_55225/DEB%20-%201E1%20-%202S%20-%20Campitiba%20-%20AGD%2020200220.pdf
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Data: 08/12/2020

(i) a autorização para o compartilhamento da garantia de alienação �duciária da totalidade
de ações de emissão da Companhia (“Alienação Fiduciária”), nos termos previstos no
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”,
celerado entre o Arcanjo Gonzalez, a Companhia, o Agente Fiduciário, a Campitiba e a Maria
Antonia Pietrucci Gonzalez, em 14 de agosto de 2019, conforme aditado (“Contrato de
Alienação Fiduciária”) a �m de garantir também o �el, integral e pontual cumprimento de
todas as obrigações principais e acessórias, presente e futuras, assumidas pela F3C
Investimentos S.A. (“F3C Investimentos”), no âmbito da sua 1ª Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia
Adicional Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, no valor total de
R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) (“Debêntures F3CI”), sob condição
resolutiva, a qual será atestada mediante: (a) a obtenção da anuência da Agência Nacional
de Energia Elétrica (“ANEEL”) para a realização da reorganização societária, por meio da qual
a F3C Investimentos passará a deter a totalidade das ações de emissão da Campitiba; e (b)
conclusão da reorganização societária e registros dos respectivos documentos na junta
comercial competente, por meio da qual a F3C Investimentos passará a deter a totalidade
das ações de emissão da Campitiba (“Condição Resolutiva”), sendo certo que o
compartilhamento será realizado sem igualdade de condições em relação às Debêntures da
F3CI, sendo esta subordinada às notas comerciais da 1ª emissão emitidas pela Medral
Energia Ltda. (“Notas Comerciais”) e às Debêntures emitidas pela Companhia para �ns da
garantia, de modo que, caso as ações objeto da Alienação Fiduciária venham a ser
excutidas, o produto de tal excussão será utilizado prioritariamente à quitação das
obrigações garantidas referentes às Notas Comerciais e às Debêntures emitidas pela
Companhia e, após quitação integral das referidas obrigações garantidas, o produto de tal
excussão será utilizado para a quitação das obrigações garantidas referentes às
Debêntures F3CI; (ii) a autorização para incluir cláusula no Contrato de Alienação Fiduciária
referente ao valor das ações alienadas �duciariamente para �ns de manutenção e
su�ciência das garantias; (iii) a autorização para o compartilhamento da garantia de cessão
�duciária de recebíveis da Companhia oriundos da prestação de serviço público de
transmissão de energia elétrica aos seus clientes em decorrência do contrato de concessão
nº 14/2016, celebrado entre a Companhia e a Agência Nacional de Energia Elétrica
(“ANEEL”), assinado em 27 de junho de 2016, observadas as limitações da Resolução nº
766/2017 da ANEEL, de Saldo Mínimo (conforme de�nido no Contrato de Cessão Fiduciária
de Recebíveis) e de todos os direitos e créditos, atuais e futuros e da conta vinculada a ser
aberta em determinada instituição �nanceira autorizada a prestar o referido serviço (“Conta
Vinculada”), inclusive, mas sem limitação, todos os direitos de crédito, em virtude dos
valores depositados na Conta Vinculada (“Cessão Fiduciária Recebíveis”, e em conjunto com

DEB - 1E1 - 2S - CAMPITIBA - AGD
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a Alienação Fiduciária, “Garantias”), nos termos previstos no “Contrato de Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios e Outras Avenças – Recebíveis de Distribuição e Comercialização de
Energia” (“Contrato de Cessão Fiduciária Recebíveis”), celebrado entre a Companhia e o
Agente Fiduciário, em 25 de setembro de 2019, sob Condição Resolutiva, sendo certo que o
compartilhamento será sem igualdade de condições em relação às Debêntures da F3CI,
sendo esta subordinada às Debêntures Campitiba para �ns da garantia, de modo que, caso
a Cessão Fiduciária Recebíveis venha a ser excutida, o produto de tal excussão será
utilizado prioritariamente à quitação das obrigações garantidas referentes às Debêntures
emitidas pela Campitiba e, após quitação integral das referidas obrigações garantidas, o
produto de tal excussão será utilizado para a quitação das obrigações garantidas referentes
às Debêntures F3CI; (iv) a autorização para realização de mútuo entre a F3CI, na qualidade
de credora e a F3C Empreendimentos e Participações S.A. (“F3C”), na qualidade de
tomadora, no valor de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), que será destinado pela
F3C para a Dracena Locação de Veículos e Equipamentos Ltda. (CNPJ/ME: 03.770.305/0001-
70) (“Mútuo 4MM”); (v) a autorização para realização de mútuo entre a F3CI, na qualidade
de credora e a F3C, na qualidade de tomadora, no valor de R$23.000.000,00 (vinte e três
milhões de reais), atualizado conforme remuneração das Notas Comerciais, para realização
do resgate antecipado facultativo total das Notas Comerciais (“Mútuo 23MM”);
(vi)autorização para que a Companhia, o Agente Fiduciário e as demais partes envolvidas,
conforme aplicável, assinem todos os documentos necessários à efetivação dos itens (i), (ii),
(iii), (iv) e (v) da Ordem do Dia acima, inclusive, mas não se limitando, aos aditamentos ao
Contrato de Alienação Fiduciária e ao Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis.

 DEB - 1E1 - 2S - Campitiba - AGD 20201208.pdf

7. Constituição e aplicação de fundos
Caso existam Fundos atrelados a essa operação, as informações estarão descritas no Item 9
"Manutenção e Su�ciência de Garantias" deste Relatório.

8. Destinação de recursos
A destinação dos recursos é veri�cada pelo agente �duciário de acordo com informações
prestadas pela Emissora, através do relatório de uso dos recursos, encaminhado pela
Emissora, indicando gastos relacionados no pagamento futuro ou no reembolso de gastos,
despesas ou dívidas relacionadas aos projetos de infraestrutura, inclusive os voltados à
pesquisa, desenvolvimento e inovação, conforme determina a lei. Deste modo, a Emissora
declara que os recursos decorrentes da integralização da emissão são destinados para os
projetos de infraestrutura nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures.

https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Assembleias/Operacao_55225/DEB%20-%201E1%20-%202S%20-%20Campitiba%20-%20AGD%2020201208.pdf
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9. Manutenção da su�ciência e exequibilidade
de garantias

1ª Garantia: Fiança Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Fiança prestada por Arcanjo Gonzalez, inscrito no CPF/MF sob o nº 455.873.458-15,
formalizada nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, datada de 18 de setembro
de 2019.  Foi apresentada a seguinte comprovação para constituição da garantia: registro
do referido contrato no 5º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São
Paulo - SP, sob o nº 1569550. Não foi apresentada declaração de ajuste anual do imposto
de renda - pessoa física atualizada do �ador, razão pela qual não é possível veri�car a
su�ciência da 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."

2ª Garantia: Fiança
Valor:
R$81.907.000,00

Porcentagem:
99,58%

Fiança prestada por F3C Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 11.984.963/0001-93, formalizada nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures,
datada de 18 de setembro de 2019.   Foi apresentada a seguinte comprovação para
constituição da garantia: registro do referido contrato no 5º Cartório de Registro de Títulos
e Documentos da Cidade de São Paulo - SP, sob o nº 1569550. O valor atribuído a esta
garantia considera o patrimônio líquido do �ador, conforme última informação patrimonial
disponibilizada pelo �ador ao Agente Fiduciário, do exercício encerrado em 31/12/2020.
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.

3ª Garantia: Equity Support Agreement Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Garantia na qual os Acionistas se obrigarão a realizar aumentos de capital na Emissora em
determinadas hipóteses estipuladas em contrato celebrado entre Emissora e o Agente
Fiduciário. A garantia entrará em vigor na Data de Emissão, permanecendo válida em todos
os seus termos até o �nal do Completion Financeiro.
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4ª Garantia: Cessão Fiduciária Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Cessão Fiduciária de recebíveis da prestação de serviço público de transmissão de energia
elétrica. Foi apresentada a seguinte comprovação para constituição da garantia: (i) registro
do referido contrato no 5°o O�cial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica da Comarca de São Paulo - SP, sob o nº 1.568.772. Considerando que não fomos
informados sobre eventual deterioração da garantia, concluímos que a garantia se mantém
su�ciente no período analisado. Não foi atribuído valor à garantia pelas Partes.

5ª Garantia: Alienação Fiduciária de Ações
Valor:
R$47.000.000,00

Porcentagem:
57,14%

Alienação Fiduciária da totalidade das ações da sociedade denominada Transmissora de
Energia Campinas-Itatiba S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.917.078/0001-33,
correspondente a 100% (cem por cento) de seu capital social. Foram apresentadas as
seguintes comprovações para constituição da garantia: registro do referido contrato no 3º
Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo - SP, sob o nº 9033443. Não foi
atribuído valor à garantia pelas Partes. O valor atribuído a esta garantia considera o
patrimônio líquido da sociedade, conforme descrito na última informação patrimonial
disponibilizada pela sociedade ao Agente Fiduciário, do exercício encerrado em 2020.
Conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 13 de setembro de 2019,
registrada na Junta Comercial de São Paulo, sob o nº 531.115/19-7, a Fiduciante aumentou
o valor do capital social para R$ 20.631.230,00 (vinte milhões, seiscentos e trinta e um mil,
duzentos e trinta reais). O Credor Fiduciário da referida alienação anuiu o
compartilhamento da referida garantia com a emissão de notas promissórias da Medral
Energia Ltda., valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Esta garantia pode ser
afetada pela existência de passivos da sociedade, tanto em razão de assunção de dívidas,
como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo
o passivo da sociedade.

Consolidado

Soma total Soma porcentagem Saldo devedor em 31.12.2020

R$128.907.000,00 156,72% R$82.251.177,35
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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 31.12.2020. Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia não
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 não
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
Não aplicável.

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

12. Veri�cação de lastro
Não aplicável.
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13. Parecer e declaração do agente �duciário

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.

** Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa
interpretação acerca dos Instrumentos da operação, se existentes, não implicando em
compromisso legal ou �nanceiro.

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


