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SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. 

CNPJ/ME 07.594.978/0001-78 

NIRE 35.300.477.570 

Companhia Aberta 

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO 

DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, 

EM ATÉ QUATRO SÉRIES DA SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. 

ABERTA E SUSPENSA EM 22 DE MARÇO DE 2021 

1. Data, Hora e Local: No dia 22 (vinte e dois) de março de 2021, às 14:00 horas, realizada de 

forma exclusivamente digital, por meio da plataforma “Zoom”, conforme prerrogativa prevista na Instrução 

da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), tendo 

sido considerada, nos termos do art. 3º, §2º da Instrução CVM 625, como realizada na sede social da 

Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. (“Emissora”), situada na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100. 

2. Convocação: Tendo em vista a não instalação em 1ª (primeira) convocação para deliberar sobre 

as matérias da ordem do dia da Assembleia Geral de Debenturistas, realizada no dia 12 de março de 2021, 

em virtude do não preenchimento do quórum de instalação de 50% (cinquenta por cento) das Debêntures 

em Circulação previsto na cláusula 9.4 do “Instrumento Particular de Escritura da Quarta Emissão de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Quatro Séries, para 

Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.”, celebrado em 

06 de maio de 2019, conforme aditado, entre a Emissora e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário” e “Escritura de Emissão”, 

respectivamente), a Assembleia Geral de Debenturistas foi novamente convocada para realizar-se na 

presente data. Os titulares das debêntures (“Debenturistas”) foram convocados, conforme Edital de 

Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Diário Comercial de São Paulo” 

nos dias 13, 16 e 17 de março de 2021. 

3. Presença: Reuniram-se, em 2ª (segunda) convocação: (i) os Debenturistas da 4ª (quarta) 

emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em quatro séries da 

Emissora (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), representando 95.39% (noventa e cinco inteiros e 

trinta e nove centésimos por cento) das Debêntures em Circulação de emissão da Emissora, conforme 

constante no Anexo I desta ata, os quais serão considerados assinantes desta ata em consonância ao art. 

8º §1º da Instrução CVM 625; (ii) os representantes da Emissora; (iii) e os representantes do Agente 

Fiduciário, conforme assinaturas apostas abaixo. 

4. Mesa: Sr. Mariana Fenelon, na qualidade de Presidente e Sr. Afonso Sugiyama, na qualidade de 

Secretário.  

5. Ordem do Dia: Exame, discussão e votação pelos Debenturistas sobre (a) a não medição pelo 

Agente Fiduciário do Índice Financeiro (conforme definido na Escritura de Emissão e em seus aditamentos) 
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referente aos 1º (primeiro), 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) trimestres de 2021 e ao 1º (primeiro) 

trimestre de 2022, e, consequentemente, a não configuração da hipótese de vencimento antecipado não 

automático prevista na Cláusula 6.32.2 (g) da Escritura de Emissão; e (b) a autorização para que a 

Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem quaisquer atos e assinem os documentos necessários, incluindo, 

mas não se limitando a, celebração de aditamentos à Escritura de Emissão e demais documentos 

relacionados, para fins de formalização da deliberação descrita no item (a) acima. 

6. Deliberações: Após a leitura, discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, os 

Debenturistas presentes, titulares de 95.39% (noventa e cinco inteiros e trinta e nove centésimos por 

cento) das Debêntures em Circulação deliberaram o quanto segue: 

(a) Suspender os trabalhos da presente Assembleia, para que os Debenturistas e a Emissora possuam 

tempo hábil de avaliação de proposta a ser tratada oportunamente, em contrapartida a eventual aprovação 

da Ordem do Dia proposta pela Emissora; e 

(b) Neste sentido, restou acordado que a reabertura desta Assembleia ocorrerá no dia 26 de março de 

2021 às 14:00h, sendo permitida a participação de eventuais Debenturistas que não estiveram presentes 

nesta data, que ocorrerá remotamente, por meio da plataforma digital Zoom, com dados de acesso a serem 

disponibilizados oportunamente 

Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma 

definidos nesta assembleia são aqui utilizados com o mesmo significado atribuído a tais termos na Escritura 

de Emissão.  

Ficam ratificados todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão não alterados nos termos 

desta assembleia, bem como todos os demais documentos relacionados às Debêntures, até o integral 

cumprimento da totalidade das obrigações ali previstas. 

7. Suspensão: Nada mais havendo a tratar, a presente Assembleia foi suspensa, conforme disposto 

acima, e foi lavrada a presente ata que, uma vez lida e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. 

 

 

São Paulo, 22 de março de 2021. 

Mesa:  

 

__________________________________ 

Mariana Fenelon 

Presidente 

____________________________________ 

Afonso Sugiyama 

Secretário 

 

(Restante da página intencionalmente deixado em branco.) 
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(Página de Assinaturas da Assembleia Geral de Debenturistas da 4ª Quarta Emissão de Debêntures 

Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Quatro Séries, para Distribuição 

Pública, com Esforços Restritos, da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. realizada em segunda 

convocação em 22 de março de 2021). 

 

 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Agente Fiduciário 

 

 

Nome: 

Cargo: 
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(Página de Assinaturas da Assembleia Geral de Debenturistas da 4ª Quarta Emissão de Debêntures 

Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Quatro Séries, para Distribuição 

Pública, com Esforços Restritos, da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. realizada em segunda 

convocação em 22 de março de 2021). 

 

 

 

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. 

Emissora 

 

 

Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 


