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COMUNICADO AO MERCADO
ANEXO 30-XLII
Comunicação sobre aquisição de debêntures de própria emissão utilizando recursos
a serem obtidos em nova emissão de debêntures
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. (“Smartfit” ou “Companhia”), em
atendimento ao disposto no artigo 30, XLII, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 480, de 07 de dezembro 2009, conforme alterada e em vigor (“Instrução CVM 480”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, as informações requeridas nos termos do
Anexo 30-XLII da Instrução CVM 480, relacionadas à aquisição de debêntures de própria emissão
aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 19 de
novembro de 2021, considerando que os recursos que serão utilizados para a aquisição facultativa
derivam, exclusivamente, dos recursos a serem obtidos pela Companhia no âmbito de sua 6ª
(sexta) emissão de debêntures, conforme aprovado na mesma reunião, mediante a realização da
oferta de aquisição facultativa da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, da primeira série e da segunda série da quarta emissão da Companhia
(“Debêntures da Primeira Série” e “Debêntures da Segunda Série”, respectivamente, e, quando
em conjunto, “Debêntures”), com o consequente cancelamento de tais Debêntures adquiridas
por parte da Companhia, nos termos do artigo 55, §3º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações
e observado o disposto na Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020.
CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES DA PRIMEIRA
SÉRIE E DA SEGUNDA SÉRIE DA QUARTA EMISSÃO
Objetivo e efeitos econômicos
esperados da operação

O objetivo da aquisição facultativa das Debêntures
é simplificar, unificar e alongar o endividamento da
Companhia, com termos e condições mais
adequados ao contextual atual da Companhia.
Considerando que os recursos que serão utilizados
para
a
aquisição
facultativa
derivam,
exclusivamente, dos recursos a serem obtidos no
âmbito de sua 6ª (sexta) emissão de debêntures,
não se espera efeitos econômicos relevantes
decorrentes de tal operação.

Emissão e Série das Debêntures
que
serão
adquiridas
pela
Companhia

1ª (primeira) série da 4ª emissão de debêntures da
Companhia.
2ª (segunda) série da 4ª emissão de debêntures da
Companhia.

Quantidade de Debêntures (i) em
circulação e (ii) já mantidas em
tesouraria

Quantidade de Debêntures que
serão adquiridas
Preço de Aquisição das Debêntures

Debêntures
(i)
(ii)
Debêntures
(i)

da Primeira Série:
Em circulação: 37.963;
Em tesouraria: 0
da Segunda Série:
Em circulação: 92.037;
(ii)
Em tesouraria: 0
Totalidade das Debêntures.
Debêntures da Primeira Série:
O preço pelo qual as Debêntures da Primeira Série
serão adquiridas corresponderá (i) ao Valor Nominal
Unitário das Debêntures da Primeira Série, acrescido
da Remuneração das Debêntures da Primeira Série,
calculada pro rata temporis desde a Primeira Data
de Integralização das Debêntures da Primeira Série
ou a Data de Pagamento da Remuneração das
Debêntures da Primeira Série imediatamente
anterior, conforme o caso, (ii) acrescido ainda de
prêmio equivalente à 0,30% (trinta centésimos por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis, calculado de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis
decorridos entre a data da efetiva aquisição
facultativa e a Data de Vencimento das Debêntures
da Primeira Série (“Preço de Aquisição das
Debêntures da Primeira Série”). O Preço de
Aquisição das Debêntures da Primeira Série será
único para todas as Debêntures da Primeira Série.
Não haverá correção monetária do Valor Nominal
Unitário.
Debêntures da Segunda Série:
O preço pelo qual as Debêntures da Segunda Série
serão adquiridas corresponderá (i) ao Valor Nominal
Unitário das Debêntures da Segunda Série,
acrescido da Remuneração das Debêntures da
Segunda Série, calculada pro rata temporis desde a
Primeira Data de Integralização das Debêntures da
Segunda Série ou a Data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures da Segunda Série
imediatamente anterior, conforme o caso,
(ii) acrescido ainda de prêmio equivalente à 0,40%
(quarenta centésimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado
de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos entre a data da
Aquisição Facultativa e a Data de Vencimento
(“Preço de Aquisição das Debêntures da Segunda
Série”). O Preço de Aquisição das Debêntures da
Segunda Série será único para todas as Debêntures
da Segunda Série. Não haverá correção monetária
do Valor Nominal Unitário.

Prazo máximo para a liquidação da
operação

21 de dezembro de 2021, sendo certo que caso a
prorrogação da referida data seja necessária, a
Emissora irá divulgar novo comunicado aos
debenturistas com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de
antecedência da data prevista, observado o prazo
de 16 (dezesseis) a 31 (trinta e um) dias contados
desta data.

Identificação da instituição que
atuará como intermediária da
Operação

Banco BTG Pactual S.A.

As orientações e procedimentos referentes à participação dos debenturistas que tiverem interesse
em alienar suas Debêntures, bem como demais informações e instruções, estão detalhadas no
Comunicado de Aquisição Facultativa, que, juntamente com os demais documentos e informações
necessários à manifestação de interesse, se encontram à disposição na sede da Companhia e nos
websites da Companhia (investor.smartfit.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

São Paulo, 23 de novembro de 2021.
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