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GDM GENÉTICA DO BRASIL S. A.
Companhia Fechada

CNPJ/ME nº 07.007.165/0001-34 - NIRE/PR nº 4130009475-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Gdm Genética do Brasil S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), realizada em 15 
de abril de 2019, lavrada na forma de sumário: 1. Data, Hora e Local: Realizada em 15 de abril de 2019, às 14:00 horas, na 
sede da Companhia localizada na Cidade de Cambé, Estado do Paraná, na Rua Antônio Rasteiro Filho, 2.700, Parque 
Industrial José Garcia Gimenes, CEP 86183-751. 2. Presença: Presente acionista representando a totalidade do Capital Social 
da Companhia, a saber, (i) Gdm Holding S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na República Oriental do 
Uruguai, na Cidade de Montevidéu, na Rua Rincón nº 487, Escritório nº 404, CEP (Código Postal) nº 11.000, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob nº 20.724.417/0001-04 e no Registro 
Único Tributário do Uruguai (RUT) sob nº 217319310016, neste ato representada por seu procurador Carlos Javier Ferraro, 
argentino, contador, casado conforme legislação argentina, residente e domiciliado na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, 
com domicílio comercial na Cidade de Cambé, Estado do Paraná, Rua Antônio Rasteiro Filho, 2.700, Parque Industrial José 
Garcia Gimenes, CEP 61 3-7 1, Cédula de Identidade de Estrangeiro, RNM nº V 6704 P, classificação permanente, válida 
até 05/02/2028, expedida pela Polícia Federal, Núcleo de Polícia de Imigração de Londrina, Paraná (NUMIG/DPF/LDA/PR) 
e inscrito no CPF sob nº 848.752.320-04, e (ii) Gerardo Luis Bartolome, argentino, casado conforme legislação argentina, 
administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, com domicílio comercial na 
Cidade de Cambé, Estado do Paraná, na Rua Antônio Rasteiro Filho, 2.700, Parque Industrial José Garcia Gimenes, CEP 

61 3-7 1, Cédula de Identidade de Estrangeiro, RNM nº V 670 0-1, classificação permanente, válida até 11/01/202 , 
expedida pela Polícia Federal, Núcleo de Polícia de Imigração de Londrina, Paraná (NUMIG/DPF/LDA/PR) e inscrito no 
CPF/MF sob nº 848.752.400-15, como Diretor Presidente, tudo conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia, sendo dessa forma dispensada a publicação de Editais de Convocação, em conformidade com o 
disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Gerardo 
Luis Bartolome que chamou o Sr. Carlos Javier Ferraro para secretariá-lo. 4. Ordem do dia: Deliberação quanto (i) a 
realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (“Debêntures”), 
em série única, no montante total de até R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) (“Emissão”), para distribuição 
pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro 
de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta”); (ii) a autorização 
à prática, pela Diretoria da Companhia e/ou demais representantes legais da Companhia, de todo qualquer ato necessário à 
formalização da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando a  contratação (a) de instituição integrante do sistema 
de distribuição de valores mobiliários para realização da Oferta; (b) do Banco Liquidante e Escriturador (conforme definidos 
abaixo); (c) dos assessores legais da Oferta; (d) do Agente Fiduciário (conforme definido abaixo) da Oferta; e (e) dos demais 
prestadores de serviços necessários para a realização da Oferta, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos 
contratos e seus eventuais aditamentos; (iii) a celebração de todo e qualquer documento e eventuais aditamentos que se façam 
necessários, incluindo, mas não se limitando, (a) a Escritura das Debêntures (“Escritura”); (b) o contrato de distribuição das 
Debêntures com a intermediação das instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários contratadas 
para coordenar e intermediar a Oferta (“Contrato de Distribuição”); e (c) o aditamento a Escritura para ratificar o resultado do 
Procedimento de Bookbuilding, além de promover o registro da Oferta perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento 
Cetip UTVM (“B3 - Segmento Cetip UTVM”) e demais órgãos competentes; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados 
pela Diretoria e/ou demais representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta. 5. Deliberações: Instalada 
a Assembleia, após a análise de todos os documentos colocados à disposição dos acionistas e discussão das matérias constantes 
da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 
5.1. Aprovar a Emissão e a Oferta, nos termos da Instrução CVM 476, com as seguintes características e condições principais: 
(i) Número da Emissão: a Emissão objeto da Oferta constitui a 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Emissora; (ii) Valor 
Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) na Data de 
Emissão (conforme abaixo definido); (iii) Número de Séries e Quantidade de Debêntures: serão emitidas até 130.000 
(cento e trinta mil) Debêntures, em série única, observada a hipótese de distribuição parcial das Debêntures, sendo que as 
Debêntures que não forem efetivamente subscritas e integralizadas serão canceladas pela Emissora, observada a quantidade 
mínima de 100.000 (cem mil) de Debêntures, equivalente a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); (iv) Destinação dos 
Recursos: os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão destinados (a) ao 
pagamento de dívidas da Emissora; (b) ao investimento em Pesquisa e Desenvolvimento; e (c) reforço de capital de giro da 
Emissora; (v) Colocação de Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de distribuição pública, com 
esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme e melhores esforços, com a intermediação 
de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários instituições (“Coordenadores”), sendo 
uma delas a instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), nos termos do Contrato de Distribuição. Será adotado o 
procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures, organizado pelos 
Coordenadores, sem recebimento de reservas antecipadas, sem lotes mínimos ou máximos, observado o disposto no artigo 3º 
da Instrução CVM 476, para definição da quantidade de Debêntures a ser emitida (“Procedimento de Bookbuilding”). O 
resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de aditamento a Escritura, que deverá ser levado a 
registro perante a Junta Comercial, sem necessidade de nova aprovação societária pela Emissora; (vi) Data da Emissão: para 
todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será a data estabelecida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); 
(vii) Conversibilidade e Permutabilidade: as Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da 
Emissora e nem permutáveis por ações de outra sociedade; (viii) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, nos 
termos da Lei das S.A.. As Debêntures contarão com garantia corporativa prestada pela GDM Holding S.A. formalizada por 
meio de instrumento de garantia regido pela Lei Uruguaia; (ix) Tipo e Forma: as Debêntures serão nominativas e escriturais, 
sem a emissão de cautelas e certificados; (x) Valor Nominal Unitário: será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão 
(“Valor Nominal Unitário”);  (xi) Prazo e Data de Vencimento: as Debêntures terão prazo de vencimento de 43 (quarenta e 
três) meses contados da Data de Emissão vencendo, em data a ser estabelecida na Escritura de Emissão (“Data de 
Vencimento”). Na Data de Vencimento a Emissora se obriga a proceder à liquidação das Debêntures, com o seu consequente 
cancelamento, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso), 
acrescido dos uros Remuneratórios (conforme definido abaixo) calculados pro rata temporis desde a Data de Pagamento dos 
uros Remuneratórios (conforme definido abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso (inclusive), até a Data de 

Vencimento (exclusive); (xii) Remuneração das Debêntures: (i) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário das 
Debêntures não será atualizado monetariamente; (ii) Juros Remuneratórios: sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures 
incidirão 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, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 - Segmento Cetip 
UTVM, na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, no informativo diário disponível em 
sua página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida de uma sobretaxa equivalente a 3,60% (três inteiros e sessenta 
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”). Os Juros 
Remuneratórios serão calculados em regime de capitalização composta de forma pro rata temporis por Dias Úteis decorridos 
desde a primeira Data de Integralização (conforme definido abaixo) ou desde a Data de Pagamento dos uros Remuneratórios 
(conforme definido abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento, conforme fórmula 
a ser prevista na Escritura; (xiii) Amortização do Saldo do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário das 
Debêntures será amortizado em parcelas anuais, conforme o cronograma da Escritura, ressalvadas as hipóteses de declaração 
de vencimento antecipado em razão da ocorrência de um dos Eventos de Inadimplemento ou da realização do Resgate 
Antecipado Facultativo Total, da Amortização Extraordinária, ou do Resgate Antecipado Decorrente de Oferta (conforme 
definidos abaixo), conforme tabela a ser prevista na Escritura; (xiv) Periodicidade de Pagamento dos Juros Remuneratórios: 
os Juros Remuneratórios serão pagos conforme o cronograma da Escritura, ressalvadas as hipóteses de declaração de 
vencimento antecipado em razão da ocorrência de um dos Eventos de Inadimplemento ou da realização do Resgate Antecipado 
Facultativo Total ou do Resgate Antecipado Decorrente de Oferta (conforme definidos abaixo) (“Datas de Pagamento dos 
Juros Remuneratórios”); (xv) Local de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela 
Emissora no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3 - Segmento Cetip 
UTVM, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 - Segmento Cetip UTVM; e/ou (b) os procedimentos adotados 
pelo Escriturador, para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3 - Segmento Cetip UTVM (“Local 
de Pagamento”); (xvi) Prorrogação dos Prazos: caso uma determinada data de vencimento coincida com dia em que não 
exista expediente comercial ou bancário no Local de Pagamento, considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao 
pagamento de qualquer obrigação decorrente da Escritura por quaisquer das partes, até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, 
sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da 
B3 - Segmento Cetip UTVM, hipótese em que a referida prorrogação de prazo somente ocorrerá caso a data de pagamento 
coincida com feriado declarado nacional, sábado ou domingo; (xvii) Encargos Moratórios: caso a Emissora deixe de efetuar 
quaisquer pagamentos de quaisquer quantias devidas aos debenturistas nas datas em que são devidos, tais pagamentos devidos 
e não pagos continuarão sujeitos à eventual remuneração incidente sobre os mesmos e ficarão sujeitos, ainda, a: (a) multa 
moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; 
e (b) juros de mora não compensatórios calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês (“Encargos Moratórios”). Os Encargos 

Moratórios ora estabelecidos incidirão sobre o montante devido e não pago desde o efetivo descumprimento da obrigação 
respectiva até a data do seu efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial; (xviii) Preço de Subscrição: as Debêntures serão subscritas durante o prazo de distribuição das Debêntures, na 
forma dos artigos 7º-A e 8° da Instrução CVM 476, no mercado primário, pelo seu Valor Nominal Unitário (“Preço de 
Subscrição”); (xix) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização: a integralização das Debêntures será realizada à vista, 
no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição, de acordo com as normas de liquidação e 
procedimentos aplicáveis da B3 - Segmento Cetip UTVM, a partir da data de início da distribuição das Debêntures, sendo 
considerada “Data de Integralização”, a data da primeira subscrição e integralização das Debêntures, observado que a 
subscrição das Debêntures deverá ser realizada em até 24 (vinte e quatro) meses contados do início da Oferta Restrita. Caso, 
por problemas operacionais, qualquer integralização das Debêntures não possa ser realizada na Data de Integralização, tal 
integralização deverá ser realizada pelo Preço de Subscrição, acrescido dos Juros Remuneratórios calculados pro rata 
temporis desde a primeira Data de Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data da efetiva integralização de tais Debêntures; (xx) Repactuação: As Debêntures não estarão 
sujeitas à repactuação programada; i  Certificados de De ntures e Co pro ação de Titularidade: a Emissora não 
emitirá certificados de Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato 
emitido pelo escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato, em 
nome do debenturista, emitido pela B3 - Segmento Cetip UTVM, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 - 
Segmento Cetip UTVM; (xxii) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Emissora poderá, observados os termos e condições 
a serem estabelecidos na Escritura, a seu exclusivo critério, a qualquer momento a partir da Data de Emissão, independentemente 
da vontade dos debenturistas, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo 
Total”). Não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial de Debêntures. O Resgate Antecipado Facultativo Total 
somente poderá ocorrer mediante (i) o envio de comunicação dirigida a cada um dos Debenturistas, com cópia para o Agente 
Fiduciário e à B3 - Segmento Cetip UTVM, ou (ii) publicação nos Jornais de Publicação da Emissora, sempre com cópia para 
o Agente Fiduciário e à B3 - Segmento Cetip UTVM. Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, os Debenturistas 
farão jus: (i) ao pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o 
caso, (ii) aos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou desde a Data de 
Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data do Resgate Antecipado Facultativo 
Total, e (iii) ao prêmio flat incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios, a ser previsto na Escritura; (xxiii) Amortização Extraordinária: a 
Emissora poderá, observados os termos e condições a serem estabelecidos na Escritura, a seu exclusivo critério, a qualquer 
momento a partir da Data de Emissão, independentemente da vontade dos debenturistas, promover amortizações 
extraordinárias sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, 
limitado a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
(“Amortização Extraordinária”). A Amortização Extraordinária somente poderá ocorrer mediante o envio de comunicação 
dirigida a cada um dos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário e à B3 - Segmento Cetip UTVM, ou publicação nos 
Jornais de Publicação, sempre com cópia para o Agente Fiduciário e à B3 - Segmento Cetip UTVM. Por ocasião da 
Amortização Extraordinária, os debenturistas farão jus: (i) ao pagamento de parcela do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, conforme o caso, (ii) aos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de 
Integralização ou desde a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data 
da Amortização Extraordinária, sendo certo que o pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado sobre a parcela que 
está sendo objeto de amortização, e (iii) ao prêmio flat incidente sobre o Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros 
Remuneratórios, a ser previsto na Escritura; (xxiv) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer tempo, a seu 
exclusivo critério, observadas as restrições de negociação e prazo previsto na Instrução CVM 476 e o disposto no parágrafo 
3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, adquirir Debêntures: (a) por valor igual ou inferior ao Valor Nominal 
Unitário (ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável), devendo o fato constar no relatório da administração 
e nas demonstrações financeiras da Emissora; ou (b) por valor superior ao Valor Nominal Unitário (ou ao saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme aplicável), desde que observe as regras expedidas pela CVM. As Debêntures adquiridas pela 
Emissora conforme aqui estabelecido poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Emissora ou ser novamente 
colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no 
mercado, farão jus aos mesmos Juros Remuneratórios das demais Debêntures; (xxv) Oferta de Resgate Antecipado: a 
Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a contar da Data de Emissão, oferta de resgate antecipado 
total das Debêntures, direcionada à totalidade dos debenturistas, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, que 
será endereçada a todos os debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os debenturistas para 
aceitar, ou não o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos na 
Escritura (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Emissora realizará a Oferta de Resgate Antecipado Facultativo por meio de 
publicação de anúncio a ser devidamente divulgado nos termos da Escritura, ou, a seu exclusivo critério, envio de comunicado 
aos Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário, no prazo a ser estipulado na Escritura, o(s) qual(is) deverá(ão) descrever 
os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, incluindo: (a) o valor do prêmio de resgate, caso exista; (b) a data 
efetiva para o resgate e pagamento das Debêntures a serem resgatadas; (c) a forma e o prazo de manifestação à Emissora com 
cópia ao Agente Fiduciário, para os Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado Facultativo; (d) 
se a Oferta de Resgate Antecipado Facultativo estará condicionada à aceitação de um percentual mínimo de Debêntures; e 
(e) as demais informações necessárias para a tomada de decisão dos Debenturistas e a operacionalização do Resgate 
Antecipado Facultativo das Debêntures. Observados os termos e condições a serem estabelecidos na Escritura, a liquidação 
da Oferta de Resgate Antecipado ocorrerá em uma única data para todas as Debêntures indicadas por seus respectivos titulares 
em adesão à Oferta de Resgate Antecipado (“Resgate Antecipado Decorrente de Oferta”). O valor a ser pago em relação a 
cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado será equivalente 
ao Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios calculados pro rata temporis, desde a Data de Integralização 
ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate, e 
de eventual prêmio de resgate antecipado, se aplicável; (xxvi) Vencimento Antecipado: As Debêntures estarão sujeitas a 
hipóteses de vencimento antecipado, a serem definidas na Escritura, acarretando o vencimento antecipado das Debêntures e a 
imediata exigibilidade do pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, 
conforme aplicável) de cada Debênture, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a primeira 
Data de Integralização ou desde a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até 
a data do efetivo pagamento, a ser previsto na Escritura, além dos demais encargos devidos a serem previstos na Escritura, 
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer dos eventos descritos na Escritura 
cada um deles, um (“Eventos de Inadimplemento”); (xxvii) Depósito para Distribuição e Negociação: as Debêntures serão 
depositadas para (i) distribuição no mercado primário exclusivamente por meio do MDA-Módulo de Distribuição de Ativos; 
e (ii) para negociação no mercado secundário através do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, ambos administrados e 
operacionalizados pela B3, sendo a distribuição e as negociações liquidadas financeiramente de acordo com os procedimentos 
da B3 e as Debêntures depositadas eletronicamente na B3. As Debêntures  somente poderão ser negociadas nos mercados 
regulamentados de valores mobiliários entre investidores qualificados, definidos na Instrução da CVM nº 39, de 13 de 
novembro de 2013, depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de cada subscrição ou aquisição, conforme disposto nos 
artigos 13 e 1  da Instrução CVM 476, e uma vez verificado o cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações previstas 
no artigo 17 da Instrução CVM 476, observado, ainda, o disposto no inciso II do artigo 13 da Instrução CVM 476, sendo que 
a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis; (xxviii) Banco 
Liquidante e Escriturador: a Companhia constituirá e nomeará instituição prestadora dos serviços de banco liquidante da 
Emissão, bem como instituição prestadora dos serviços de escriturador das Debêntures; (xxix) Agente Fiduciário: a 
Companhia constituirá e nomeará, como agente fiduciário, representando a comunhão de titulares das Debêntures, a Oliveira 
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade por ações, estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, Parte, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário”); (xxx) Demais características da Emissão e das Debêntures: as demais 
informações da Emissão serão especificadas na Escritura. 5.2. Autorizar a Diretoria e/ou os demais representantes legais da 
Companhia a discutir, negociar e definir os termos e condições das Debêntures, bem como praticar todo e qualquer ato e a 
assinar todo e qualquer documento necessário à formalização da Emissão ora aprovada, inclusive, mas não somente, (i) a 
contratação: (a) dos Coordenadores; (b) do Banco Liquidante e Escriturador; (c) dos assessores legais da Oferta; (d) do Agente 
Fiduciário da Oferta; e (e) dos demais prestadores de serviços necessários para a realização da Oferta, podendo, para tanto, 
negociar e assinar os respectivos contratos e seus eventuais aditamentos; (ii) a celebração de todo e qualquer documento e 
eventuais aditamentos que se façam necessários, incluindo, mas não se limitando, (a) à Escritura; (b) o Contrato de 
Distribuição e (c) o aditamento a Escritura para ratificar o resultado do Procedimento de Bookbuilding, além de promover o 
registro da Oferta perante a B3 - Segmento Cetip UTVM e demais órgãos competentes. 5.3. Ratificar todos os atos já 
praticados pela Diretoria e/ou pelos demais representantes legais da Companhia relacionados às deliberações acima. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram declaradas encerradas a assembleia geral extraordinária da 
Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos. Cambé, Paraná, 15 de abril 
de 2019. Mesa: Gerardo Luis Bartolome - Presidente; Carlos Javier Ferraro - Secretário. Acionistas Presentes: 
Gdm Holding S.A., por: Carlos Javier Ferraro - Cargo: Procurador. Gerardo Luis Bartolome - (Página de assinatura 11/11 
da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, em 15 de abril de 2019). JUCEPAR: Certifico o registro em 
25/04/2019, sob nº 20192648985. Protocolo: 192648985 de 24/04/2019. Leandro Marcos Raysel Biscaia -  Secretário-geral.
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