
Rio Iaco Participações S.A. 

1ª Emissão de Debêntures 

 

 

Rio Iaco Participações S.A 

1ª Emissão de Debêntures 

 



 RELATÓRIO ANUAL 2019 

Junho 2020 www.fiduciario.com.br  Página 2 

ÍNDICE 
 
EMISSORA ........................................................................................................................................................ 3 

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES .................................................................................................... 3 

DESTINAÇÃO DE RECURSOS ...................................................................................................................... 5 

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS ......................................................................................................... 5 

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES ...................................................................................................................... 6 

EVENTOS REALIZADOS 2019 ...................................................................................................................... 6 

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS .................................................................. 6 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS ...................................................... 6 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO .......................................................................................................................... 7 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ........................................................ 7 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA .................................................................................. 7 

ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS .............................................................................................................. 7 

EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19 ................................................................................................... 7 

GARANTIA ........................................................................................................................................................ 7 

FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS ................................................................................. 7 

DECLARAÇÃO ................................................................................................................................................. 7 

 



 RELATÓRIO ANUAL 2019 

Junho 2020 www.fiduciario.com.br  Página 3 

EMISSORA 

 
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES 
 
Oferta: 
Instrução CVM 476, de 16 de janeiro de 2009 
 
Número da Emissão: 
1ª Emissão 
 
Situação da Emissora: 
Adimplente com as obrigações pecuniárias 
 
Código do Ativo: 
IACO11 
 
Código ISIN: 
BRIACODBS007 
 
Escriturador: 
Banco Bradesco S.A. 
 
Liquidante: 
Banco Bradesco S.A. 
 
Coordenador Líder: 
Bradesco BBI S.A. 
 
Data de Emissão: 
31 de maio de 2011 
 
Data de Vencimento: 
30 de novembro de 2026 
 
Quantidade de Debêntures: 
3.313 (três mil trezentas e treze) 
 
Número de Séries: 
Ùnica 
 
Valor Total da Emissão: 
R$ 1.656.500 000,00 (um bilhão seiscentos e cinquenta e seis milhões e quinhentos mil reais) 
 
Valor Nominal: 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 
 
Forma: 
Nominativa e escritural 
 
Espécie: 
Quirografária, com garantia adicional real e fidejussória 
 
Conversibilidade: 
Não conversíveis em ações da Emissora 
 
Permuta: 
Não se aplica à presente emissão 

Denominação Comercial:  Rio Iaco Participações S.A 
 
CNPJ:    06.990.482/0001-50 
 
Categoria de Registro:  Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM 
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Poder Liberatório: 
Não se aplica à presente emissão 
 
Opção: 
Não se aplica à presente emissão 
 
Negociação: 
As debêntures foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio SND 
 
Atualização do Valor Nominal: 
Não se aplica à presente emissão 
 
Pagamento da Atualização: 
Não se aplica à presente emissão 
 
Remuneração: 
A partir da data de emissão, inclusive, até 30/09/2019, exclusive: 114,75% a.a.do CDI  
A partir de 30/09/2019 inclusive, até 30/11/2020, exclusive: 1,36% a.a.do CDI 
A partir de 30/11/2020, inclusive, até 30/11/2022, exclusive: 1,61% a.a.do CDI 
A partir de 30/11/2022, inclusive, até 30/11/2024, exclusive: 1,86% a.a.do CDI 
A partir de 30/11/2024, inclusive, até 30/11/2026, exclusive: 2,50% a.a.do CDI 
 
Início da Rentabilidade: 
A partir da data de emissão 
 
Pagamento da Remuneração: 

Data de 
Pagamento 

da 
Remuneração 

31/05/2012 

31/05/2013 

31/05/2014 

31/05/2015 

30/11/2020 

31/05/2021 

30/11/2021 

31/05/2022 

30/11/2022 

31/05/2023 

30/11/2023 

31/05/2024 

30/11/2024 

31/05/2025 

30/11/2025 

31/05/2026 

30/11/2026 

 
Amortização: 

Data de Amortização Percentual Amortizado do Valor 
Nominal Unitário 

30/11/2021 5,00% 

31/05/2022 5,00% 
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30/11/2022 10,00% 

31/05/2023 10,00% 

30/11/2023 10,00% 

31/05/2024 10,00% 

30/11/2024 10,00% 

31/05/2025 10,00% 

30/11/2025 10,00% 

31/05/2026 10,00% 

30/11/2026 10,00% 

30/11/2021 5,00% 

 
Repactuação: 
Não se aplica à presente emissão 
 
Resgate Antecipado: 
A qualquer tempo, a partir da data de emissão. 
 
Obs.: As características acima contemplam o previsto na Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, 
celebrados até o encerramento do exercício de 2019, quais sejam 1º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado 
em 27 de junho de 2011, 2º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 31 de maio de 2016, 3º Aditamento à 
Escritura de Emissão, celebrado em 29 de junho de 2016, 4º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 30 
de maio de 2017,5º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 30 de agosto de 2017, 6º Aditamento à 
Escritura de Emissão, celebrado em 29 de novembro de 2017, 7º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 
27 de fevereiro de 2018, 8º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 29 de maio de 2018, 9º Aditamento à 
Escritura de Emissão, celebrado em 30 de agosto de 2018, 10º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 29 
de novembro de 2018, 11º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 27 de fevereiro de 2019, 12º 
Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 29 de maio de 2019, 13º Aditamento à Escritura de Emissão, 
celebrado em 27 de setembro de 2019 e o Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 27 de maio de 2020. 

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
 
Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a emissão 
foram integralmente utilizados para a quitação integral da totalidade das notas promissórias comerciais da primeira 
emissão da Companhia, emitidas em 27 de dezembro de 2010, com o valor nominal de R$ 1.630.000.000,00 e 
despesas relacionadas, cujos recursos líquidos obtidos foram utilizados exclusivamente pela Companhia para 
adquirir 58.193.503 ações ordinárias da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, de titularidade da Caixa Beneficente 
dos Empregados da CSN, representativas, na data de emissão, de 3,92% do capital social votante total da CSN. 

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS 
 
Em 27 de fevereiro de 2019, em Assembleia Geral de Debenturistas foram aprovadas as seguintes matérias: (a) a 
alteração do cronograma de pagamento da parcela do Valor Nominal e Remuneração vincendas em 28 de 
fevereiro de 2019 para 31 de maio de 2019; e (b) ajuste da previsão de amortização antecipada obrigatória, para 
prever recebimento de dividendos que ocorra entre 28 de fevereiro de 2019 e 31 de maio de 2019. Veja na íntegra 
 
Em 29 de maio de 2019, em Assembleia Geral de Debenturistas foram aprovadas as seguintes matérias: (a) a 
alteração do cronograma de pagamento da parcela do Valor Nominal e Remuneração vincendas em 31 de maio de 
2019 para 30 de setembro de 2019; e (b) ajuste da previsão de amortização antecipada obrigatória, para prever 
recebimento de dividendos que ocorra entre 29 de maio de 2019 e 30 de setembro de 2019. Veja na íntegra 
 
Em 27 de setembro de 2019, em Assembleia Geral de Debenturistas foram aprovadas as seguintes matérias: (a) a 
incorporação, ao Valor Nominal das Debêntures, do montante residual devido em 30/09/2019, a título de 
Remuneração, ficando, por este ato, aprovado o Novo Valor Nominal Unitário de R$ 770.073,468182, em 
30/09/2019 e totalizando o Novo Valor Nominal; (b) (b.1) a realização pela Emissora de Amortização Antecipada 
Facultativa, conforme previsto na cláusula 6.18.1 da Escritura de Emissão, do Novo Valor Nominal em montante de 
R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), devendo o pagamento ser recebido pelos Debenturistas em 30 de 
setembro de 2019, sob pena de vencimento antecipado das Debêntures, a partir do dia útil subsequente ao 
descumprimento, integralmente levado à conta de amortização antecipada facultativa do saldo devedor do Novo 
Valor Nominal das Debêntures, sem qualquer pagamento de Remuneração diante da incorporação da 

https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2019/05/IACO1120190227-AGDAGD.pdf
https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2019/05/IACO1120190529-AGDAGD-1.pdf


 RELATÓRIO ANUAL 2019 

Junho 2020 www.fiduciario.com.br  Página 6 

Remuneração ao Valor Nominal; e (b.2) a dispensa da realização de comunicação prévia prevista na Cláusula 6.18.1 
para a realização da Amortização Antecipada Facultativa prevista no item (b.1) acima; (c) a constituição da 
possibilidade de garantia adicional no futuro, a depender de verificações periódicas das garantias das Debêntures; 
(d) alteração da forma de cálculo, datas e percentuais de pagamento do Valor Nominal e da Remuneração das 
Debêntures (considerado o Novo Valor Nominal), nos termos do Décimo Terceiro Aditamento da Escritura de 
Debêntures, conforme detalhado no item 2(a) a seguir; (e) a alteração da Data de Vencimento, que passará a ser 30 
de novembro de 2026; (f) o ajuste nas hipóteses de Amortização Antecipada Obrigatória, nos termos do Décimo 
Terceiro Aditamento da Escritura de Debêntures, conforme detalhado no item 2(a) a seguir; (g) os ajustes nas 
hipóteses de Vencimento Antecipado, nos termos do Décimo Terceiro Aditamento da Escritura de Debêntures, 
conforme detalhado no item 2(a) a seguir; (h) o ajuste da denominação do administrador do SDT e da Bolsa de 
Valores para B3 – Brasil, Bolsa, Balcão; e (i) autorizar o aditamento aos instrumentos da Emissão em razão da 
aprovação dos itens acima. Veja na íntegra 
 
Em 08 de outubro de 2019, em Assembleia Geral de Debenturistas foram aprovadas a seguinte matéria: (a) a 
retificação das informações constantes nos Subitens (a.1), (b), (c), (d) e (e), do Item 2 das Deliberações constante na 
AGD de 27/09/2019. Veja na íntegra 
 
Em 27 de maio de 2020, em Assembleia Geral de Debenturistas foram aprovadas as seguintes matérias: (a) 
alteração do cronograma de pagamento da Remuneração, para que a parcela que venceria em 31/05/2020 passe 
a vencer em 30/11/2020; (b) registro de que, uma vez tendo sido regularmente cumprida pela Emissora a 
obrigação de amortização antecipada obrigatória prevista na Cláusula 6.18.2.1, foram liberados os ônus que recaíam 
sobre as quotas Alienadas Fiduciariamente da Fazenda Alvorada sobre as quotas Alienadas Fiduciariamente da 
Angélica Haras. Desta forma, registram os presentes que deixaram de ter efeito quaisquer referências, na Escritura 
de Debêntures e outros Documentos das Obrigações, à Fazenda Alvorada, à Angélica Haras, à Alienação Fiduciária 
da Fazenda Alvorada, à Alienação Fiduciária da Angelica Haras e aos respectivos Contratos de Alienação Fiduciária, 
dispensando as partes os ajustes nos termos das Escrituras; (c) criação de novo evento de amortização antecipada 
obrigatória, em caso de recebimento de Dividendos adicionais pela Emissora até 30 de novembro de 2020; e (d) 
assinatura de todos os documentos relativos às alterações aprovadas. Veja na íntegra 

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES1 
 

Data Valor Nominal Juros Preço Unitário Financeiro 

31/12/2019 R$745.926,17433066 R$11.868,91546586 R$757.795,08979652 R$ 2.510.575.132,50 
31/12/2018 R$ 500.000,000000 R$ 260.117,460000 R$ 760.117,460000 R$ 2.518.269.144,98 

 

Emitidas Canceladas Em Tesouraria Em Circulação 

3.340 27 -  3.313 

EVENTOS REALIZADOS 2019 
 
No exercício de 2019, não ocorreram os eventos de resgate, amortização, conversão e pagamento de juros. 
 

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 
 
No decorrer do exercício de 2019 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo todas as obrigações 
previstas na Escritura de Emissão, bem como as garantidoras e os fiadores. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS 
 
Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos 
que este Agente Fiduciário não atua como agente fiduciário em outras emissões do próprio emissor, por sociedade 
coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo. 
 
 
 

                                                      
1 Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner não 
se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. 

https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2019/09/IACO1120190927-AGD-VLAGD.pdf
https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2019/10/IACO1120191008-AGD-VLAGD.pdf
https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2020/05/IACO1120200527-AGD-VLAGD.pdf
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
 
Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão. 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
Em 28 de março de 2019 foi realizada assembleia geral extraordinária, o qual deliberou e aprovou, dentre outras 
matérias, o aumento  de capital social da Emissora para R$602.865.600,00 (seiscentos e dois milhões, oitocentos e 
sessenta e cinco mil, seiscentos reais) e mediante emissão de 700.100 ações ordinárias, subscritas e capitalizadas 
pelos acionistas, na proporção com que participam do capital social.. 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA 
 
Acesse as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício de 2019, na íntegra através do link: 
DFP 2019 
DFP 2019 - ERRATA 
 
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS 
 
Informamos que não há previsão de cálculo de covenants e limites financeiros para a presente emissão, 
 
EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19 
 
Não foi possível destacarmos os eventos subsequentes, relacionados ao COVID – 19, tendo em vista a ausência de 
informações sobre o tema nas demonstrações financeiras da Emissora; 

GARANTIA 
 
A presente emissão é da espécie quirografária, e conta adicionalmente com (a) fiança prestada por Rio Purus 
Participações S.A, Espólio de Dorothéa Steinbruch e Benjamín Steinbruch; (b) alienação fiduciária de 58.193.503 
ações ordinárias nominativas da Companhia Siderúrgica Nacional, decorrentes de desdobramento resultantes das 
ações citadas acima, ações de emissão de qualquer sucessora da Companhia Siderúrgica Nacional em substituição 
às ações acima citadas e todos os direitos a elas incorrentes; e (c) alienação fiduciária de 66.312.682 ações 
preferenciais, sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal de emissão de Vicunha Aços;  
 
As garantias fidejussórias foram devidamente constituídas, no entanto não recebemos informações dos Fiadores 
para avaliar a suficiência do patrimônio e sua exequibilidade, referente ao exercício de 2019. 
 
As fianças podem ser afetadas pela existência de dívida das garantidoras, de natureza fiscais, trabalhistas e com 
algum tipo de preferência. 

FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS 
Não foi atribuída a constituição de fundos de amortização ou quaisquer outros tipos de fundos à presente emissão. 

DECLARAÇÃO 
 
De acordo com o disposto no artigo 68, alínea “b” da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1.976 e no inciso XII do 
artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, declaramos estar aptos e que não nos 
encontramos em qualquer situação de conflito. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da 
função de Agente Fiduciário dos debenturistas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2020/05/14_Balanco_DO_RIaco_2019_2018.pdf
https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2020/05/14_Balanco_DO_RIaco_2019_2018_Errata_24032020.pdf
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São Paulo, junho de 2020. 

 
 

“Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e do  artigo 1º do Anexo 15 da 
Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que 

serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário” 
 

“As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica 
ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos 

sob a forma de debênture” 
 

“O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2019 relativos à execução das obrigações assumidas 
pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização” 

 


