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Comunicado ao Mercado
Integralização de parte das debêntures conversíveis de emissão da Comerc Participações S.A.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021.

Vibra Energia S.A. (“Companhia”) (B3: VBBR3), em continuidade ao fato relevante divulgado pela
Companhia em 8 de outubro de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que
integralizou, nesta data, o montante de R$1 bilhão, correspondente a 50% do valor total das
debêntures conversíveis em ações ordinárias de emissão da Comerc Participações S.A. (“Comerc”)
subscritas pela Companhia em 8 de outubro de 2021 (“Debêntures”).
O saldo remanescente das Debêntures, no valor de R$1 bilhão, será integralizado, nos termos da
documentação pertinente, no 15º dia útil a contar da presente data ou tão logo determinadas
condições sejam cumpridas, dos dois o que ocorrer por último.
Nos termos da respectiva escritura de emissão, as Debêntures poderão, até 28 de fevereiro de
2022, ser convertidas em ações representativas de 30% do capital social total e votante da Comerc
pós conversão, observado o atendimento de algumas condições precedentes relacionadas a esta
operação, dentre elas a aprovação do CADE.
A VIBRA reafirma o compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados
sobre os desdobramentos relevantes dos assuntos aqui tratados.

ANDRÉ CORRÊA NATAL
Diretor Executivo de Finanças, Compras e RI
(CFO/IRO)
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Notice to the Market
Payment of part of the convertible debentures issued by Comerc Participações S.A.
Rio de Janeiro, November, 22nd, 2021.
Vibra Energia S.A. (“Companhia”) (B3: VBBR3), in continuity with the material fact disclosed by
the Company on October 8th, 2021, hereby informs its shareholders and the market in general that
it has paid, on this date, the amount of R$1 billion, corresponding to 50% of the total value of
debentures convertible into common shares issued by Comerc Participações SA ("Comerc")
subscribed by the Company on October 8th, 2021 (“Debentures”).
The remaining balance of the Debentures, in the amount of R$1 billion, will be paid, in accordance
with the relevant documentation, on the 15th business day after this date or as soon as certain
conditions are met, whichever occurs last.
Under the terms of the respective indenture, the Debentures may, until February 28th, 2022, be
converted into shares representing 30% of the total and voting share capital of Comerc after
conversion, subject to compliance with some conditions precedent related to this operation, among
them the approval of CADE.
VIBRA reaffirms its commitment to keeping its shareholders and the market in general informed
about the relevant developments of the matters discussed herein.

ANDRÉ CORRÊA NATAL
Chief Finance, Purchasing and IR Officer
(CFO/IRO)

Relações com Investidores
vibraenergia.com.br/ri

E-MAIL

ri@br.com.br

ENDEREÇO

Rua Correia Vasques, 250, Cidade Nova
20211-140 Rio de Janeiro/RJ – Brasil

Pública

