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FATO RELEVANTE
A LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (B3: LVTC3) (“Companhia"), vem informar aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi aprovada pelo Conselho da Administração
a 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia
real, em até 2 (duas) séries, no valor de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) na data de
emissão (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente).
As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos
da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), sendo
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) em regime de garantia firme de colocação, na
proporção de 1/3 (um terço) para cada um dos Coordenadores (conforme abaixo definidos), e, o
restante, isto é, até R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), em regime de melhores esforços,
perfazendo o montante de até R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), observada a
possibilidade de distribuição parcial, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários responsáveis pela distribuição das Debêntures
(“Coordenadores”), nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Distribuição Pública, sob o Regime Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços de Colocação, da 2ª
(Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia
Real, em até Duas Séries, da Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A.”, a ser celebrado entre a
Emissora e os Coordenadores.
A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que a
existência de cada série e a quantidade de Debêntures emitidas em cada série será definida conforme
o procedimento de bookbuilding (“Procedimento de Bookbuilding”).
As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”,
expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas
e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão no informativo diário disponível em sua
página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescido exponencialmente de sobretaxas
(spreads) a ser definida de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, conforme abaixo:
•

1ª série: sobretaxa (spread) limitado a 2,30% (dois inteiros e trinta centésimos por cento) ao
ano; e

•

2ª série: sobretaxa (spread) limitado a 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) ao
ano.

Os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Emissão serão utilizados exclusivamente
para (i) investimentos de capital (CAPEX) para aquisição de estoques operacionais e/ou equipamentos
destinados a locação; e/ou (ii) reforço do capital de giro; e/ou (iii) pagamento de dívidas da Companhia.
São Paulo, 16 de maio de 2022.
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