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Drcruo Aorra.upNTo Ao INstRuveNro PeRtrcuLAR DE

AlreNnçÃo FroucrÁnra pu GRReNrre oe Açôes oE ErrarssÃo oE
VICI.INHA AÇOS S.A.

São partes neste "Décimo Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em
Garantia de Ações de Emissão de Vicunha Aços S.A." ("Décimo Aditamento"):

I. como outorgante da garantia fiduciária:

RIo PURUS PeRrtctreçÕrs S.4., sociedade por ações de capital fechado, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann 2701278,
Sobreloja, Sala Rio Purus, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o no 60.078.060/0001-59, neste ato representada
nos termos de seu estatuto social ("Outorqante");

il. como agente fiduciário, nomeado na Escritura de Emissão (conforme definido abaixo),
representando a comunhão dos titulares das Debêntures ("Debenturistas"):

PlruNrn TRusrEp DrsrRrsutooRA DE TÍrulos E VALoREs MoeruÁRros LrDA.,
instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Av. Brig. Faria Lima 3900, 10" andar, inscrita no CNPJ sob o n" 67.030.39510001-46,
neste ato representada nos termos de seu contrato social ("Agente Fiduciário"); e

m. como interveniente:
Rto Iaco PeRrtclrnçops S.4., sociedade por ações sem registro de companhia aberta
perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann 2701278, Sobreloja, Sala Rio Purus,
parte, inscrita no CNPJ sob o no 06.990.482/0001-50, neste ato representada nos termos
de seu estatuto social ("Devedora"),

(Termos iniciados por letra maiúscula utilizados neste Décimo Aditamento que não estiverem
aqui definidos têm o significado que thes foi atribuído (i) no "Instrumento Particular de Escritura
de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Primeira Emissão de Rio
Iaco Participações S.A.", celebrado em 24 de maio de 2011, conforme posteriormente aditada
em 17 de junho de 2011, em 3 1 de maio de 2016, em 29 de junho de 2076, em 30 de maio de

2017,em30deagosto de2017,em29 denovembrode20lT,em2T defevereirode20l8,em
29 de maio de 2018, em 30 de agosto de 2018, em29 de novembro de 2018, em27 de fevereiro
de 2019 , em 29 de maio de 2019 e em 27 de setembro de setembr o de 2019 , entre a Devedora,
o Agente Fiduciário, a Outorgante e demais Fiadores ("Escritura de Emissão"); e (ii) no
"Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Ações de Emissão de Vicunha
Aços S.4.", celebrado em 29 de junho de 2016 entre a Outorgante e o Agente Fiduciário e

aditado em 30 de maio de 2017, em 30 de agosto de 2017, em29 de novembro de 2017, em 27
defevereiro de2018,em29 demaiode2018,em30deagosto de2018,em29 denovembrode
2018, em 27 de fevereiro de2019 e em29 de maio de2019 ("Contrato"); os quais são parte
integrante, complementar e inseparável deste Aditamento).
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CONSIDERANDO QUE:

(A) em 27 de setembro de 2019 foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD")
da Primeira Emissão da Dr:vedora, reahzada nos termos da Escritura de Emissão, pela

qual foi aprovada os seguintes temas: (a) a incorporação, ao Valor Nominal das

Debêntures, do montante residual devido em 30 de setembro de 2019, a título de

Remuneração, resultando em um novo valor nominal das Debêntures de RS

2.551.253.400,09 (dois bilhões, quinhentos e cinquenta e um milhões, duzentos e

cinquentaetrêsmil,quatrcrcentosreaisenoVecentavos)(..@,);(b)
a realizaçáo pela Emissora de amortizaçáo extraordinária do Novo Valor Nominal em

montante de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), devendo o pagamento ser

recebido pelos Debenturistas até 30 de setembro de 2019, sob pena de vencimento
antecipado das Debênfures; (c) a hipótese de constituição da possibilidade de garantia

adicional no futuro, a depender de verificações periódicas das garantias das Debêntures;
(d) a alteração da forma de cálculo, datas e percentuais de pagamento do Valor Nominal
e da Remuneração, consirlerando o Novo Valor Nominal; (e) alteração da Data de

Vencimento; (0 o ajuste das hipóteses de amortizaçdo antecipada obrigatória; (g) ajustes

nas hipóteses de Vencimerrto Antecipado; (h) ajuste da denominação do administrador
do SDT, de CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos para B3 - Brasil,
Bolsa, Balcão; e (i) assinaturas de todos os instrumentos pertinentes;

(B) em27 de setembro de 201!) foi firmado o Décimo Terceiro Aditamento e Consolidação

da Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Primeira
Emissão de Rio Iaco Partic,ipações S.A. para refletir o quanto decidido em AGD;

(C) em decorrência do quanto referido no considerandum B, há necessidade de ajustar alguns

itens do Contrato de forma a refletir as alterações dos Documentos da Operação,

resolvem celebrar este Décimo Aclitamento, de acordo com os seguintes termos e condições:

1 AorreupNto

Os itens I, III, V e VI da Cláusula 1.5 do Contrato passam a vigorar com a seguinte

redação:

*1.5 Para osfins do artigo 66-8 da Lei n. 4.728, de l4 de iulho de 1965, conforme

alterada, as principais características das Obrigações são as seguintes:

I principal; :1.313 (três mil, trezenías e treze) "Debêntures", com valor
nominal unitório de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) na data da emissão
("Valor Nomincl"), totalizando, portanto, R$ 1.656.500.000,00 (um bilhão,
seiscentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos mil reais) ("Valor Nominal
Total"), acresci,lo do montante de Remuneraçdo devido e não pago até 30 de

setembro de 2019 incorporado ao saldo devedor das Debêntures, totalizando
R$ 2.551.253.400,09 (dois bilhões, quinhentos e cinquenta e um milhões,

1.1

fç
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duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos reais e nove centavos) ("Novo

Valor inal ',);

(.. .)

III. prazo e data de vencimento: o prqzo das Debêntures é de 15 (quinze)

anos, contados tla Data de Emissdo, vencendo-se, portanto, em 30 de

novembro de 20.16 ("Data de Vencimento"), ressalvadas os hipóteses de

resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das

Debêntures, confttrme previstas na Escritura de Emissão,'

(. .)

V. juros remuneratórios; sobre o saldo devedor das Debêntures incidirão
juros remuneratórios calculados nos seguintes termos:

(r) Até 30/09/.?019 (exclusive), o.t juros remuneratórios serão

correspondentes à variação acumulada de I 14,75% (cento e quatorze

inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) das taxas médias diárias
dos DI- Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo",
expressa na.,brma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e

dois) dias utteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 83, no

informativo diario disponível em sua página na Internet

http://www.cetip.com.br (' 'Remuneracão até Setemhro/2019 ,t),

calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias

úteis decorridos, desde a Data de Emissão ou a data de pagamento de

Remuneração imediatamente anterior, conforme o coso, até a data do

efetivo pagamento

(b) A portir de 30/09/2019 (inclusive), os iuros remuneratórios aplicáveis
serão corres.pondentes a 100% (cem porcento) da variação acumulada

das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia,
"over extra-grupo", expressa na forma percentual ao ano, base

252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculqdas e divulgadas
diariamente pela 83, no informativo diário disponível em sua página na

Internet httlt://www.cetip.com.br, calculada de forma exponencial e

cumulativa pro rota temporis por dias úteis decorridos, desde 30/09/2019
ou a data ,Ce pagamento de Remuneração imediatamente anterior,
conforme o coso, até a data do efetivo pagamento, acrescidas do Spread

aplicável ("Remuneração após Setembro/2019", sendo que o termo
"RemuneraÇQs" signúca a menção à Remuneraçdo até Setembro/2}L9
ou RemuneroÇão após Setembro/2)18 conforme aplicavel), conforme a
seguinte tabela.

q
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Spread

De 30/09/2019 inclusive, até 30/11/2020,
exclusive

1,36% ao ono

A partir de 30/11/2020, inclusive, até
30/1 .t /2022, exclusive

1,61% ao ano

A partir de 30/11/2022, inclusive, até
30/1 -t /2024, exclusive

1,86% ao ono

A partir de 30/1 l/2024, inclusive, até
30/ I .t /2026, exclusive

Período

Fica desde .iá avençado que, a cada ocorrência de amortização
antecipada, seja em caráter obrigatório ou facultativo, no valor
acumulodo de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais),
haverá uma reduçdo coruespondente de 0,10% em todos os spreads
referidos na Íabela sltpro, aplicada automaticamente, a partir da data da
amortização untecipada, sem necessidade de aditamento, comunicação ou
qualquer providência da Emissora e/ou do Agente Fiduciário. Caso a
amortização, obrigatória ou facultativa, acumule valor superior a
R8250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões), aplicar-se-á, além da
redução integral de 0,10% retro mencionada, a redução de mais 0,10% de

forma propcrcional oo valor adicional amortizado, aplicada
automaticame'nte a partir da data da referida amortização antecipada, sem

necessidade de oditamento, comunicação ou qualquer providência da
Emissoro e/ou do Agente Fiduciário.

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das
Debêntures eiou de vencimento ontecipado dos obrigações decoruentes das
Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a
Remuneração será devida a partir da Data de Emissão, ocorrendo os
pagamentos em 3l demaiode 2012,31 de maio de 2013,31 de maio de

2014, 31 de ntaio de 2015 e conforme a tabela abaixo. Ficaprevisto que
os jutos remuneratórios relqtivos ao período de 30/09/2019 (inclusive) e

oté 3l/05/2020 (exclusive) serdo pagos em 2 (duas) parcelas, sendo 50oÁ

(cinquenta por cento) em 3I de maio de 2020 e 50% (cinquenta por cento)
em 30 de novembro de 2020.

]'eríodo de Apuração Pagamenlo

De 30/09/2019, inclusive, até 3l/05/2020,
exclusive

50%, em 31/05/2020
50oÁ em 30/l1/2020

A partir de 31/95/202O inclusive, até 30/l 1/2020,

A partir de 30/l l/2020, inclusive, oté 3l/05/2021,
exclusive

30/1 1/2020

31/05/2021

n
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A partir de 31/05/2021, inclusive, oté 30/l l/2021,
exclusive

30/1 t/2021

W. forma de pogamento: sem prejuízo dos pagamentos em

decorrência de Amortização Antecipada Obrigatória, resgate antecipado das

Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decoruentes das

Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Novo Valor
Nominal seró pago em I I (onze) parcelas semestrais, vencendo-se a primeira
em 30 de novem,\ro de 2021, conforme o seguinte cronograma:

Parcela Vencimento %o do Novo Valor Nominal a ser pago

I 30/1 1/202 I 5,0000%0

2 31/05/2022 5,0000%

aJ 30/1 I/2022 10,0000%

4 31/05/2023 10,0000%

5 30/1 1/2023 10,0000%

6 3 1/05/2024 r0,0000%

7 30/1 1/2024 10,0000%

I 31/05/2025 10,0000%

3 r/0s/2022A partir de 30/11/2021, inclusive, até 3l/05/2022,
exclusive

30/1 1/2022A portir de 31/05/2022, inclusive, até 30/11/2022,
exclusive

3 1/0s/202 3
A partir de 30/t 1/20r"1;,,í:,;:.e, até 31/05/2023,

30/1 1/2023A partir de 31/05/2023, inclusive, até 30/l l/2023,
exclusive

31/05/2024A partir de 30/11/2023, inclusive, até 31/05/2024,
exclusive

30/1 1/2024A partir de 3l/05/2024, inclusive, até 30/l l/2024,
exclusive

31/05/202sA partir de 30/l l/2024, inclusive, até 3l/05/2025,
exclusive

30/l 1/202sA partir de 3I/95/2025, inclusive, até 30/l l/2025,
exclusive

3 1/05/2026A partir de 30/11/2025, inclusive, até 31/05/2026,
exclusive

30/1 t/2026A partir de 3l/05/2026, inclusive, até 30/l l/2026,
exclusive

?4
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9 30/1 1/202s 10,0000%

10 31/05/2026 10,0000%

t1 30/1 1/2026 10,0000%

( )"

2

2.t

J

3.1

4.

4.t

AprRpetÇoa.ueNro

A Outorgante, desdejá, se obriga, às suas expensas:

I. no prazo de até 20 (vinte) dias contados da data de celebração deste Décimo
Aditamento, apresentar ao Agente Fiduciário comprovação de que este

Décimo Aditamento foi arquivado na sede da Outorgante;

il. no prazo de até 20 (vinte) dias contados da data de celebração deste Décimo
Aditamento, apresentar ao Agente Fiduciário comprovação de que este

Décimo Aditamento foi recebido na sede da Vicunha Aços S.A.; e

III. noprazo de até 20 (vinte) dias contados da data de celebração deste Décimo
Aditamento, entregar ao Agente Fiduciário 1 (um) via original deste Décimo
Aditamento devidamente registrado no 5o Cartório de Registro de Títulos e

Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.

Dscr-RReÇôEs oR OutoncRurp

A Outorgante reitera todas as obrigações assumidas e todas as declarações prestadas no

Contrato, que se aplicam a este Décimo Aditamento, como se aqui estivessem transcritas.

RerrrrceÇÀo

Todos os demais termos e condições do Contrato que não tiverem sido alterados por este

Décimo Aditamento peÍnanecem válidos e em pleno vigor, sendo neste ato

expressamente ratificados pelas partes.

5. DrspostÇÕes Gpnets

5.1 Este Décimo Aditamento constitui parte integrante e complementar dos Documentos das

Obrigações, cujos termos e condições as partes declaram conhecer e aceitar.

5.2 As obrigações assumidas neste Décimo Aditamento têm caráter irrevogável e

irretratável, obrigando as partes e seus sucessores, a qualquer título, ao seu integral
cumprimento.

5.3 Qualquer alteração a este Décimo Aditamento somente será considerada válida se

formalizada por escrito, em instrumento próprio assinado por todas as partes.

7
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A invalidade ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas deste Décimo
Aditamento não afeÍará as demais, que permanecerão válidas e eficazes até o

cumprimento, pelas partes, de todas as suas obrigações aqui previstas. Ocorrendo a

declaração de invalidade ou nulidade de qualquer cláusula deste Décimo Aditamento, as

partes se obrigam a negociar, no menor prazo possível, em substituição à cláusula
declarada inválida ou nula, a inclusão, neste Décimo Aditamento, de termos e condições
válidos que reflitam os termos e condições da cláusula invalidada ou nula, observados a
intenção e o objetivo das partes quando da negociação da cláusula invalidada ou nula e
o contexto em que se insere.

Qualquer tolerância, exercício parcial ou concessão entre as partes será sempre

considerado mera liberalidade, e não configurará renúncia ou perda de qualquer direito,
faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos (inclusive de mandato), nem
implicará novação, alteração, transigência, remissão, modificação ou redução dos

direitos e obrigações daqui decorrentes.

Qualquer custo ou despesa eventualmente incorrido pela Outorgante no cumprimento de

suas obrigações previstas neste Décimo Aditamento ou na Escritura de Emissão, será de

inteira responsabilidade da Outorgante, não cabendo ao Agente Fiduciário qualquer
responsabilidade pelo seu pagamento ou reembolso.

Qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário em

decorrência de registros, averbações, processos, procedimentos e/ou outras medidas
judiciais ou extrajudiciais necessários à constituição, manutenção e/ou liberação da

Alienação Fiduciária, ao recebimento do produto da excussão da Alienação Fiduciária e

à salvaguarda dos direitos e prerrogativas do Agente Fiduciário previstos neste Décimo
Aditamento, incluindo custos, taxas, despesas, emolumentos, honorários advocatícios e

periciais ou quaisquer outros custos ou despesas comprovadamente incorridos
relacionados com tais processos, procedimentos ou medidas, será de responsabilidade
integral da Outorgante, devendo ser reembolsado ao Agente Fiduciário no prazo de até

10 (dez) dias contados da data de recebimento de notificação neste sentido.

Qualquer importância devida a qualquer dos Debenturistas e/ou ao Agente Fiduciário
nos termos deste Décimo Aditamento deverá ser paga nos termos previstos nos

Documentos das Obrigações, vedada qualquer forma de compensação.

As partes reconhecem este Décimo Aditamento como título executivo extrajudicial nos

termos do artigo 784, inciso II, da Lei n.'13.105, de 16 de março de 2015, conforme
alterada ("Código de Processo Civil").

Para os fins deste Décimo Aditamento, as partes poderão, a seu critério exclusivo,
requerer a execução específica das obrigações aqui assumidas, nos termos dos

artigos 497,804 e 815 do Código de Processo Civil.

Para os fins deste Décimo Aditamento, considera-se "Dia Útil" qualquer dia que não seja

sábado, domingo ou qualquer outro dia no qual não haja expediente nos bancos

comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

4r)
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5.12 No cumprimento de suas atribuições previstas neste Décimo Aditamento, o Agente
Fiduciário terá todos os beneficios e proteções que lhe foram outorgados nos demais
Documentos das Obrigações.

5.13 Nos termos e para os fins da Lei n.8.212, de 24 dejulho de 1991, conforme alterada e

do Decreto n.3.048, de 6 demaio de 1999, conforme alterado, a Outorgante neste ato

entrega ao Agente Fiduciário a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais, à Dívida Ativa da União e às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros
n. 083B.4D29.8D57.6F08, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em

25 I 09 12019, com validade até 23 I 03 12019.

6.

6.1

Fono

Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões

porventura resultantes deste Décimo Aditamento.

Estando assim certas e ajustadas, as partes, obrigando-se por si e sucessores, firmam este

Décimo Aditamento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas)

testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam.

São Paulo,27 de setembro de 2019

(As assinaturas seguem nas 4 (quatro) páginas seguintes.)

(Restante desta página intencionalmente deixado em branco.)

fr
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5'Oficial de Registro de Títulos e Documentos e

Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo
Oficial Titular: Paula da Silva Pereira Zaccaron

Rua XV de Novembro,25l - 4" andar - Centro
Tel.: (XXl l) 3l0l-9815 - Email: 5rtdsp@5rtdsp.com.br - Site: www.5rtdsp.com.br

REGISTRO PARA FINS DE
PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Certifico e dou fé que o documento em papel, foi apresentado em 04110/2019, o qual foi protocolado sob no

1.579.420, tendo sido registrado sob no 1.569,371e averbado no registro n' 1.487.578 de 0110712016 no Livro de

Registro B deste 5o Of,rcial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:
ADITAMENTO/AVERBAÇÃO

São Paulo, 09 de outubro de 2019

Jadiel de Oliveira

Este certificado é registro do documento acima descrito.

Emolumentos Estado Secre[aria da Fzenda Registro Civil TribunaI de Justiça

R$ 10.722,97 RS 3.047,59 R$ 2.085,90 R$ 564,37 R$ 735,93

Ministério Pírhlico ISS Conducào Outras Desnesas Total

R$ 514,70 R§ 224,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.896,21

Para verificar o conteúdo integral do
documento, acesse o site:

servicos.cdtsp.com.br/validarregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um

leitor de qrcode.
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Para conferir a procedência deste
documento efetue a leitura do QR

Code impresso ou acesse o
endereço eletrônico:

https ://selodigital.tjsp.jus.br

Selo Digital
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No 1.569.371 de 0911012019


