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FATO RELEVANTE 

 

RENEGOCIAÇÃO DA TERCEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA 

COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 476 

 

São Paulo, 04 de maio de 2020 – A T4F Entretenimento S.A. (“Companhia”) (B3: 

SHOW3), maior empresa de entretenimento ao vivo da América do Sul, informa aos seus 

acionistas que nesta data foi realizada assembleia geral de debenturistas de sua 3ª 

(terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com 

garantia real (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), na qual foi aprovada, por 

unanimidade, a alteração dos seguintes termos e condições das Debêntures: 

 

Condição Alterada Original Nova 

Amortização Periódica 

do Valor Nominal 

Unitário 

Em seis parcelas semestrais, iguais e 

consecutivas, com início em 5 de 

maio de 2020. 

Em cinco parcelas semestrais, iguais 

e consecutivas, com início em 5 de 

novembro de 2020. 

Remuneração 100% da variação da Taxa DI, 

acrescida de  sobretaxa de 1,6225% 

ao ano, ambos na base 252 dias 

úteis. 

100% da variação da Taxa DI, 

acrescido de uma sobretaxa de 

1,8800% ao ano, ambos na base 252 

Dias Úteis. 

 

Os demais termos de condições da Emissão, incluindo, sem limitação, as datas de 

pagamento da remuneração, permanecem inalterados. 

 

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em 

vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures. 

 

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia está à disposição para 

eventuais esclarecimentos através dos contatos ri@t4f.com.br ou +55 (11) 3576-1334. 

 

_______________________________ 

André Pinheiro Veloso 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 



 

 

T4F Entretenimento S.A. 

Listed Company 

Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/ME): 02.860.694/0001-62 

 

MATERIAL FACT 

 

REPROFILING OF THE THIRD ISSUANCE OF DEBENTURES BY THE 

COMPANY PURSUANT TO CVM INSTRUCTION 476 

 

São Paulo, May 04, 2020 – T4F Entretenimento S.A. (“Company”) (B3: SHOW3), the 

largest live entertainment company in South America, informs its shareholders and the 

market in general that at meeting of the holders debentures issued under the Company’s 

third issuance of simple secured debentures, non-convertible into shares (respectively the 

“Debentures” and the “Issuance”), held on the date hereof, the relevant holders of 

debentures unanimously approved certain changes to the terms and conditions of the 

Debentures: 

 

Modified 

Condition 

Original New 

Repayment In six equal and consecutive semi-

annual installments, beginning on May 

5, 2020. 

In five equal and consecutive semi-annual 

installments, beginning on November 5, 

2020. 

Interest Rate 100% of the variation of the DI Rate 

(Taxa DI), plus a 1.6225% spread per 

year, both on a 252-business days basis. 

100% of the variation of the DI Rate 

(Taxa DI), plus a 1.8800% spread per 

year, both on a 252-business days basis. 

 

The remaining terms and conditions of the Issuance, including, without limitation, the 

interest payment dates, remain unchanged. 

 

The present document was prepared for informative purposes only, pursuant to applicable 

law currently in force, and shall not be construed as a marketing material for the 

Debentures. 

 

The Company’s Investor Relations Department is available for clarifications at 

ri@t4f.com.br or +55 (11) 3576-1334. 

 

___________________________________ 

André Pinheiro Veloso 

Financial and Investor Relations Officer 
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