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  Relatório Anual
Agente Fiduciário

Debênture
1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão

LAPAREN PARTICIPACOES S.A.



Carta aos investidores

Em atenção aos Srs. investidores,

Conforme obrigação constante da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de
2016 ("ICVM nº 583/16") e elaborado de acordo com as informações prestadas
pelo Emissor ou Devedor, conforme o caso, e observando as regras estabelecidas
no instrumento de emissão do respectivo ativo, disponibilizamos para análise de
V.Sas. o relatório anual deste Agente Fiduciário referente ao ano base de 2019.
Para facilitar a análise, em nosso site �zemos constar também uma versão
digital que �cará disponível pelo prazo legal no endereço eletrônico:
www.vortx.com.br, e está acompanhada de todos os documentos, informações e
relatórios produzidos e elaborados pelas partes relacionadas ao ativo, de acordo
com as obrigações que lhe foram atribuídas nos documentos da operação.
Informamos aos investidores ainda, que estamos trabalhando continuamente
para prover informação em tempo real a V.Sas. através da nossa plataforma
VxInforma+ e que, caso seja de seu interesse ter acesso às informações dos
ativos que possui, podemos franqueá-lo a qualquer momento. Nossa missão é
descomplicar o mercado de capitais e proporcionar transparência e informação
de qualidade em tempo integral.

São Paulo, 23 de Junho de 2020. 
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
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Nome LAPAREN PARTICIPACOES S.A.

CNPJ 32.785.527/0001-65

Diretor de relação com investidores Mauro Cavalcanti De Albuquerque

CNPJ do auditor

Auditor independente

IF LAPR11

ISIN -

PU de emissão R$1.000,00

Quantidade emitida 25.000

Volume emitido R$25.000.000,00

Remuneração CDI + 4,0000%

Amortização Bullet

Data emissão 25/04/2019

Data vencimento 24/04/2029

Distribuição ICVM 476

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

1.2 Dados da emissão

Série 1
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Rating
Não existe rating para esse operação no
período analisado

Pagamento de juros Bullet

Data da primeira integralização 25/04/2019

Data do primeiro pagamento -

Início da rentabilidade Emissão

Inadimplemento no período Adimplente

Risco Corporativo

Lastro -

IF LAPR21

ISIN -

PU de emissão R$1.000,00

Quantidade emitida 7.000

Volume emitido R$7.000.000,00

Remuneração CDI + 4,5000%

Amortização Bullet

Data emissão 25/04/2019

Data vencimento 24/04/2029

Distribuição ICVM 476

Rating
Não existe rating para esse operação no
período analisado

Pagamento de juros Bullet

Série 2
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Data da primeira integralização 25/04/2019

Data do primeiro pagamento -

Início da rentabilidade Emissão

Inadimplemento no período Adimplente

Risco Corporativo

Lastro -

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor
LAPAREN PARTICIPACOES
S.A.

32.785.527/0001-65

Alienante Marcelo de Sampaio Dória 250.565.958-37

Alienante
Mauro Cavalcanti de
Albuquerque

183.487.198-06

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Cedente
LAPAREN PARTICIPACOES
S.A.

32.785.527/0001-65

1.3 Principais contratos e partes

Af ações

Cessão �duciária
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Parte Nome CPF/CNPJ

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor
LAPAREN PARTICIPACOES
S.A.

32.785.527/0001-65

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Emissao debenture
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1.4 Fluxograma

1.5 Ativos em circulação em 31.12.2019

IF LAPR11

Emitida: 25.000

Em circulação: 25.000

Saldo cancelado ou não integralizado: -

Convertidas: -

Série 1
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Resgatadas: -

Saldo: R$26.396.310,04

IF LAPR21

Emitida: 7.000

Em circulação: 7.000

Saldo cancelado ou não integralizado: -

Convertidas: -

Resgatadas: -

Saldo: R$7.411.533,00

Série 2

1.6 Eventos �nanceiros

Operação sem �uxos de pagamento no período analisado.

2. Fatos relevantes
Não ocorreram fatos relevantes no período analisado.
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3. Obrigações

3.1 Resumo

3.2 Obrigações não cumpridas

10/05/2019

Af ações
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2.5. No prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após a subscrição ou aquisição de qualquer Garantia
Adicional, os Alienantes obrigam-se a noti�car, por escrito, o Agente Fiduciário, na
qualidade de representantes dos Debenturistas, informando a ocorrência daqueles
eventos, bem como a, juntamente com a Emissora, encaminhar ao Agente Fiduciário vias
originais do aditivo a este Contrato ("Aditivo"), devidamente assinadas pelos Alienantes e
pela Emissora, substancialmente no formato do Anexo II. A Emissora deverá, no prazo
máximo de 10 (dez) Dias Úteis a contar da data de subscrição ou aquisição de qualquer
Garantia Adicional, apresentar o protocolo de registro de tal instrumento perante o
Cartório de Registro de Títulos e Documentos competente, nos termos da Cláusula 3.1
abaixo ao Agente Fiduciário, devendo a via original do Aditivo devidamente registrada ser
entregue ao Agente Fiduciário no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados da data da
respectiva assinatura. As ações objeto do Aditivo celebrado entre as partes para a inclusão
da Garantia Adicional, nos termos desta Cláusula Segunda passarão a integrar, para todos
os efeitos legais, as Ações Alienadas Fiduciariamente, na forma prevista neste Contrato.

20/05/2019

3.2. Sem prejuízo do acima disposto, os Alienantes deverão: (i) no prazo de 03 (três) Dias
Úteis a partir desta data, proceder à averbação da alienação �duciária objeto deste Contrato
no competente Livro de Registro de Ações Nominativas da Emissora por meio da inclusão
da anotação a seguir, nos termos do artigo 40 da Lei 6.404/76, conforme alterada, e
apresentar cópia autenticada desta averbação ao Agente Fiduciári; (ii) no prazo de 05
(cinco) Dias Úteis a partir desta data, entregar o protocolo de registro do Contrato perante
o Cartório de Registro de Títulos e Documentos referidos na Cláusula anterior, devendo a
via original do Contrato devidamente registrada ser entregue ao Agente Fiduciário no prazo
de 20 (vinte) dias corridos da presente data.

20/05/2019

Cessão �duciária
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4. Informações �nanceiras do emissor

Nome auditor

CNPJ -

Nos termos da Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020, bem como, das
Deliberações  CVM nº 849 e nº 852, em razão da ampliação das medidas restritivas sociais
impostas pelos governos para impedir a disseminação do novo coronavírus, causador da Covid-
19 e consequente impacto para a atividade econômica e diversos setores da sociedade, restou
deliberado que as companhias abertas ou emissores não registrados que realizaram ofertas no
âmbito da Instrução CVM nº  476/09, que tenham seus exercícios sociais �ndos entre 31 de
dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, apresentem as correspondentes demonstrações

2.5. Este Contrato e qualquer aditamento a este Contrato serão levados a registro nos
competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo ("Cartório de Registro de Títulos e Documentos"), devendo a Cedente entregar
ao Agente Fiduciário, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data de sua respectiva
assinatura, cópia do protocolo dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos. A
Cedente compromete-se a, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de assinatura deste
Contrato ou de qualquer aditamento a este Contrato, entregar ao Agente Fiduciário 1 (uma)
via original deste Contrato ou de qualquer aditamento a este Contrato devidamente
registrado em Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, assumindo a Cedente os
custos e despesas com os referidos registros como Despesas Ordinárias. O registro deste
Contrato nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos deverá conferir ao Agente
Fiduciário a propriedade �duciária dos Direitos Cedidos Fiduciáriamente livres e
desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou gravames de qualquer natureza.

Observação

O Agente Fiduciário solicitou os documentos pendentes acima ao Emissor, mas até o
fechamento deste Relatório, não recebeu

4.1 Informações �nanceiras

Observação
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�nanceiras em até 5 (cinco) meses a contar do término do respectivo exercício social. No
entanto, em que pese a ampliação do prazo, até a �nalização do presente relatório anual, o
Agente Fiduciário não recebeu a demonstração �nanceira da Companhia.

5. Informações societárias do emissor

5.1 Informações societárias

 Laparen Participacoes S.A. - Ata de constituic¸a~o.pdf

 Laparen Participacoes S.A. - Ata de aprovac¸a~o da emissa~o de debe^ntures.pdf

 Laparen Participacoes S.A. - Reunu´ncia Macelo Do´ria e eleic¸a~o Alvaro de Moura.pdf

Observação

O Agente Fiduciário disponibiliza aos investidores neste item todos os documentos societários
que foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados para acesso no site da Comissão de
Valores Mobiliários. Abaixo fazemos seguir a lista dos documentos disponibilizados:

 - Ata de Assembleia Geral de Constituição, datada de 04 de Fevereiro de 2019.

 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 25 de Abril de 2019.

 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 06 de Maio de 2019.

O Agente Fiduciário entende, dentro de sua avaliação, que as informações societárias
apresentadas pelo Emissor não implicam em alterações estatutárias ou societárias com efeitos
relevantes para os investidores

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Laparen%20Participacoes%20S.A.%20-%20Ata%20de%20constituic%CC%A7a%CC%83o_202002130820341389.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Laparen%20Participacoes%20S.A.%20-%20Ata%20de%20aprovac%CC%A7a%CC%83o%20da%20emissa%CC%83o%20de%20debe%CC%82ntures_202002130820306982.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Laparen%20Participacoes%20%20S.A.%20-%20Reunu%CC%81ncia%20Macelo%20Do%CC%81ria%20e%20eleic%CC%A7a%CC%83o%20Alvaro%20de%20Moura_202002130820283942.pdf
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5.2 Organograma

6. Assembleias
Não foram realizadas assembleias no período analisado.

7. Constituição e aplicação de fundos
Não aplicável.

8. Destinação de recursos

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Organograma%20-%20Laparen_202002130952550180.jpg
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1ª Garantia: Alienação Fiduciária de Ações Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Alienação �duciária de 1000 ações da sociedade denominada Laparen Participações S.A.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.785.527/0001-65, correspondente a 100% de seu capital
social. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) cópia
do livro de registro de ações contendo o registro da alienação �duciária das ações em favor do
�duciário;  e, (ii) registro do referido contrato no 6º Cartório de Títulos e Documentos da
Cidade de São Paulo - SP, sob o nº 1.868.052 de 07/05/2019. Não foi atribuído valor à garantia
pelas Partes. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos da sociedade, tanto
em razão de assunção de dívidas, como de natureza �scal e trabalhista. A análise aqui descrita
não contempla análise de todo o passivo da sociedade.

2ª Garantia: Cessão Fiduciária Valor: R$ 0.00 Porcentagem: 0%

Cessão �duciária de todos os direitos e recursos depositados na Conta Vinculada da Emissão.
Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) registro do
referido contrato no 6º Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo - SP, sob o nº
1.868.053 de 07/05/2019. Considerando que não fomos informados sobre eventual
deterioração da garantia, concluímos que a garantia se mantém su�ciente no período
analisado.. Não foi atribuído valor à garantia pelas Partes.

Nos termos da Cláusula 4.1. da Escritura de Emissão de Debêntures, os recursos líquidos
obtidos pela Companhia com a Emissão serão destinados para (i) pagamento pela Companhia
do preço relativo à  aquisição de (a) 23% (vinte e três por cento) da totalidade das ações de
emissão da BJL11  Solar S.A.;  e (b) 23% (vinte e três por cento) da totalidade das ações de
emissão da BJL4 Solar S.A., de titularidade da Total Eren S.A. ("Total Eren") e da Eren Renewable
Energy Participações S.A. ("Eren Participações"), seja por meio de aquisição direta das ações ou
exercício de opções de compra que foram anteriormente outorgadas pela Total Eren e Eren
Participações;: (ii) aquisição de determinados empréstimos concedidos pela Total Eren e Eren
Participações às Companhias; e (iii) reforço do capital de giro da Companhia.

9. Manutenção da su�ciência e exequibilidade
garantias

Consolidado
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Soma total Soma porcentagem Saldo devedor em 31.12.2019

R$ 0.00 0% R$33.807.843,04

Observação

Em relação à su�ciência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item,
observamos individualmente seu valor atribuído de forma percentual, frente ao saldo devedor
da operação em 31.12.2019. Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia nao
possui representatividade percentual em relação ao saldo devedor da operação, este fato
decorre exclusivamente da ausência expressa de valor atribuído pelas partes nos documentos
da operação ou do não envio de informações ao Agente Fiduciário. Esta informação não
deprecia a garantia formalizada, uma vez que, eventualmente em um procedimento de
execução, será atribuído valor de acordo com o procedimento estabelecido no referido
contrato.

10. Covenants �nanceiros
Não aplicável.

11. Bens entregues ao �duciário
Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

12. Veri�cação de lastro
Não aplicável.
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13. Parecer e declaração do agente �duciário
A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente
apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este
relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas
informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na
obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos
na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e,
(iv) não possui qualquer con�ito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.
As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na
documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão,
incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso.
As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento,
análise de crédito ou da situação econômica ou �nanceira da Emissora, nem tampouco
garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos
títulos emitidos.

 

*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste
Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para
consulta online no site do Agente Fiduciário
 

14. Outras emissões
A presente Emissora não possui outras emissões nas quais a Vórtx exerce o papel de Agente
Fiduciário


