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Viver Incorporadora e Construtora 
S.A. - em Recuperação Judicial 

CNPJ/MF 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421 
Companhia Aberta 

 
Proposta da Administração para a Assembleia Geral de Debenturistas da 
Emissão Pública de Debêntures não Conversíveis em Ações da Segunda 

Emissão da Viver Incorporadora e Construtora S.A. – Em Recuperação Judicial 
 
 

Prezados Debenturistas, 
 
A administração da Viver Incorporadora e Construtora S.A. – Em Recuperação 
Judicial (“Companhia”), vem apresentar a seguinte proposta a ser analisada e 
discutida com V.Sas., reunidos em assembleia geral de debenturistas da 
Emissão Pública de Debêntures não Conversíveis em Ações da Segunda 
Emissão (“AGD”), a ser realizada em primeira convocação, no dia 11 de 
dezembro de 2020 às 10:00 horas, na Rua Ramos Batista, 152, 6º andar, Vila 
Olímpia, na cidade e estado de São Paulo: 
 

(i) Realização de dação em pagamento tendo por objeto ações de 
emissão da Viver Incorporadora e Construtora S.A., registrada na B3 
sob o ticker VIVR3, em montante total de R$ 4.500.000,00 (quatro 
milhões e quinhentos mil reais), para integral pagamento do saldo 
devedor do crédito extraconcursal dos Debenturistas, com a 
consequente liberação das garantias ainda vinculadas às Debêntures, 
bem como outorga de quitação de toda e qualquer obrigações 
decorrentes das Debêntures. 
 

(ii) A renegociação da proposta do escritório GTA – Gustavo Tepedino 
Advogados, com relação a forma de pagamento pelos Debenturistas 
dos honorários advocatícios indicados no subitem “c” do item “B. 
Honorários de Êxito” da referida proposta, a fim de que o mesmo seja 
pago pelos Debenturistas da seguinte forma: (a) substituição do 
indexador de correção de IGP-M para IPCA; (b) pagamento de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), devidamente corrigidos pela 
variação acumulada do IPCA entre 17.11.2020 e a data do 
pagamento, em D+5 do evento de liquidez ou 10.05.2020, o que 
ocorrer primeiro; (c) pagamento de R$ 142.347,05 (cento e quarenta 
e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinco centavos), 
devidamente corrigidos pela variação acumulada do IPCA entre 
17.11.2020 e a data do pagamento, em D+5 do outro evento de 
liquidez ou 10.05.2020, o que ocorrer primeiro; (d) caso os 
pagamentos previstos nos itens “b” e “c” não sejam efetuados até o 
dia 10.05.2020, as condições pactuadas nos itens “a” a “c” perdem 
efeito, retornando às condições anteriores a esta renegociação. 

 

(iii) O pagamento pelos Debenturistas, da remuneração do Agente 
Fiduciário e reembolso de despesas vencidas em 10.07.2020 e 
inadimplidas pela Emissora;  
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(iv) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário possam: (a) 

praticar todos os atos necessários à realização, formalização, 
implementação e aperfeiçoamento das deliberações a serem tomadas 
na Assembleia Geral de Debenturistas, em especial assinar os 
boletins de subscrição das ações que serão emitidas para fins de 
dação em pagamento, bem como todos os documentos para garantir 
a liberação das garantias não exercidas até esta data; e (b) celebrar 
eventuais contratos, aditamentos, conforme o caso, e realizar todos os 
atos societários necessários à implementação das deliberações a 
serem tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas;  

 

(v) Outros assuntos de interesse da comunhão de Debenturistas, e que 
poderão ser discutidos entre os Debenturistas e a administração da 
Companhia na AGD, restando claro que serão itens conexos às 
deliberações acima propostas pela administração da Companhia.  

 

Sendo o que cabia para o momento, a administração da Companhia submete a 
presente proposta aos Senhores Debenturistas.  
 
 

A Administração 
 

Viver Incorporadora e Construtora S.A. - em Recuperação Judicial 
 


