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  ALGAR TELECOM S.A. 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 

CNPJ n.º 71.208.516/0001-74 

NIRE 313.000.117-98 

 

FATO RELEVANTE 

 

ALGAR TELECOM S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 

de janeiro de 2002, conforme alterada, e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 30 de junho de 

2020, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue. 

 

Nesta data, foi realizada, de forma exclusivamente digital e remota, a Assembleia Geral de Debenturistas da 

5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie 

quirografária, para distribuição pública, com esforços restritos, da Companhia (“Assembleia”). 

 

A referida Assembleia, convocada inicialmente para realizar-se em 17 de abril de 2020 e cancelada em razão 

das restrições advindas da pandemia da Covid-19, se enquadra nos planos da Companhia de equiparar as 

condições de sua 5ª emissão de debêntures às das suas dívidas mais recentes, propiciando um melhor 

acompanhamento de seus títulos de dívida por ela e pelo mercado. Nesta oportunidade, os debenturistas 

aprovaram: 

 

(i) A alteração da redação da Cláusula 4.15.1, alínea “(x)”, da Escritura de Emissão, de forma que o 

Índice Financeiro referente à “Dívida Financeira Líquida/EBITDA”, previsto no item “(i)”, passe de menor ou 

igual a 2,25 (dois inteiros e vinte e cinco centésimos) para menor ou igual a 3,00 (três inteiros);  

 

(ii) A alteração da redação do subitem “(i)” da Cláusula 4.15.1, alínea “(x)”, da Escritura de Emissão, para 

exclusão do termo “arrendamento mercantil” da definição de “Dívida Financeira Líquida”; 

 

(iii) A alteração da redação das Cláusulas 4.15.1 e 4.15.2 da Escritura de Emissão, para prever que os 

Eventos de Inadimplemento atualmente constantes das alíneas “(h)”, “(i)”, “(j)” e “(k)” da Cláusula 4.15.1 

passem a ser eventos de vencimento antecipado automático das Debêntures na forma da Cláusula 4.15.2;  

 

(iv) A liberação da garantia fidejussória adicional prestada pela Algar S.A. Empreendimentos e 

Participações no âmbito da Emissão, com a consequente exclusão das referências relacionadas à garantia e à 

Garantidora, bem como a realização dos eventuais ajustes necessários na Escritura de Emissão decorrentes 

desta deliberação; e  
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(v) A autorização à Companhia em conjunto com o Agente Fiduciário para realização de todos os atos e 

celebração de todos os documentos necessários à implementação das deliberações previstas nos itens (i) a 

(iv) acima. 

  

Restou acordado na Assembleia que, em caráter excepcional, a Companhia realizará o pagamento de prêmio 

a todos os Debenturistas, em valor equivalente a 1% (um por cento) incidente sobre o Valor Nominal Unitário 

das Debêntures, a ser pago em uma única parcela, em 22 de julho de 2020. 

 

A ata da Assembleia está à disposição na sede da Companhia, bem como nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), 

da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (https://ri.algartelecom.com.br/), para 

exame pelos Senhores Debenturistas.  

 

A administração da Companhia coloca-se à disposição para esclarecimentos adicionais através dos telefones 

(34) 3256-2978 e do e-mail ri@algartelecom.com.br. 

 

Uberlândia/MG, 15 de julho de 2020. 

 

Tulio Toledo Abi-Saber 

Diretor de Relações com Investidores 
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