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CVM EDITA NORMA SOBRE AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES PELO
PRÓPRIO EMISSOR

IntroduçãoIntrodução

Com intuito de promover o desenvolvimento do mercado secundário de debêntures e incentivar
a realização de novas e mais frequentes emissões destes valores mobiliários, bem como conferir
às companhias emissoras a oportunidade de conduzirem uma gestão mais flexível e eficiente de
suas dívidas e estrutura de capital, em 17 de março de 2020 a Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) editou a Instrução CVM nº 620 (“Instrução CVM 620”), que regula o procedimento para a
aquisição, por companhias emissoras, de debêntures de sua própria emissão, conforme disposto
no artigo 55 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”).

Aplicabilidade da Instrução CVM 620Aplicabilidade da Instrução CVM 620

A Instrução CVM 620, que regulamenta o parágrafo 2º, inciso II, e o parágrafo 3º do artigo 55
da Lei das Sociedades por Ações (que tratam, respectivamente, do resgate parcial das debêntures
no mercado organizado de valores mobiliários por valor inferior ao valor nominal e da aquisição
facultativa de debêntures por valor superior ao seu valor nominal), aplica-se exclusivamente a (i)
debêntures que tenham sido objeto de oferta pública de distribuição registrada ou aquelas
dispensadas de registro; e (ii) debêntures que estejam admitidas para negociação nos mercados
regulamentados de valores mobiliários. Isto é, a Instrução CVM 620 não se aplica a debêntures
que não estejam admitidas a negociação em mercado regulamentado de valores mobiliários.

Resgate parcial de debênturesResgate parcial de debêntures

Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 620, o resgate parcial de debêntures da mesma
série deverá ocorrer por meio (i) de sorteio a ser realizado com os titulares das debêntures (como
já previa o inciso I do parágrafo 1º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações); ou (ii) da
aquisição das debêntures no mercado organizado de valores mobiliários, caso o valor do resgate
seja inferior ao valor nominal atualizado das debêntures.

As debêntures resgatadas devem obrigatoriamente ser retiradas de circulação de forma
definitiva, mediante seu cancelamento.
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Aquisição facultativa de debênturesAquisição facultativa de debêntures

Aquisição facultativa por valor igual ou inferior ao valor nominal atualizado

Na hipótese em que o preço de aquisição das debêntures seja igual ou inferior ao seu valor
nominal atualizado, a companhia emissora poderá adquirir debêntures de sua emissão (i) por meio
de operações no mercado de valores mobiliários no qual sejam admitidas à negociação tais
debêntures; ou (ii) em observância aos procedimentos previstos na Instrução CVM 620 para a
aquisição por valor superior ao valor nominal atualizado, resumidamente descritos abaixo.

Aquisição facultativa por valor superior ao valor nominal atualizado

Conforme o disposto na Instrução CVM 620, a companhia emissora que desejar adquirir
debêntures de sua emissão por um valor que seja superior ao valor nominal atualizado deverá
comunicar previamente sua intenção ao agente fiduciário da emissão e a todos os debenturistas,
observando os requisitos de comunicação previstos na escritura de emissão e as normas
específicas de divulgação aplicáveis ao emissor. Tal comunicação deverá também trazer, ao
menos, as seguintes informações:

1. data pretendida para aquisição;

2. emissão e, conforme o caso, as séries das debêntures a serem adquiridas;

3. a quantidade de debêntures que a emissora pretende adquirir, que poderá ser indicada
como quantidade determinada, mínima ou máxima, indicando se a oferta de aquisição
permanecerá vigente caso a quantidade mínima ou máxima (conforme o caso) não seja
atingida;

4. a data da liquidação da aquisição e eventuais condições a que a liquidação esteja sujeita;

5.  destinação a ser data pela companhia emissora para as debêntures que vierem a ser
adquiridas (e.g., para permanência em tesouraria);

6. preço máximo pelo qual as debêntures serão adquiridas, que deverá ser único para todas as
debêntures de uma mesma série, identificando (a) a parte do preço referente ao valor
nominal; (b) a previsão da parte do preço referente à correção monetária, se houver, e à
remuneração acumulada até a data de liquidação da aquisição; e (c) a parte referente ao
prêmio de aquisição, sendo admitida coleta de intenções para venda com relação ao prêmio
de aquisição;

7. prazo para os debenturistas manifestarem interesse de alienação das debêntures à
companhia emissora, que não poderá ser inferior a 15 dias contados da data da
comunicação pela emissora; e

8. outras informações que a companhia emissora julgue relevantes para a decisão de alienação
de debêntures.

Os debenturistas devem manifestar sua aceitação acerca da oferta de aquisição, no prazo
indicado na comunicação de oferta de aquisição, por meio de comunicação nos moldes do Anexo 9
da Instrução CVM 620 (que contém informações sobre quantidade de debêntures detida e que se
pretende alienar, preço aceito pelo debenturista e se está condicionada à aceitação da oferta por
determinada quantidade de debenturistas). As manifestações dos debenturistas são por eles
revogáveis até o final do prazo de manifestação concedido pela companhia emissora e deverão ser
transmitidas pelo debenturista à emissora por meio (i) de sistema desenvolvido por entidades
administradoras de mercados organizados, no caso de debêntures depositadas e contas de
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depósito centralizado de valores mobiliários (hipótese em que é dispensada a contratação de
instituição intermediária); ou (ii) de formulário enviado à emissora com cópia ao agente fiduciário.

Na hipótese de ser indicada quantidade máxima de debêntures objeto da aquisição, a
companhia poderá adotar os seguintes procedimentos para lidar endereçar eventual excesso de
demanda:

1. adotar a realização de procedimento de coleta de intenções; ou

2. caso emissora não adote o procedimento de coleta de intenções, optar entre (a) adquirir a
totalidade das debêntures cujos detentores aceitem a oferta, mesmo que exceda a
quantidade máxima inicialmente indicada pela emissora; ou (b) adquirir a quantidade
máxima de debêntures inicialmente indicada, havendo um rateio proporcional entre os
debenturistas, observado que cada debenturista que tiver indicado interesse em alienar
suas debêntures deve ter ao menos uma debênture adquirida.

Caso a emissora adote o procedimento de coleta de intenções, deverá adquirir a quantidade
máxima indicada como objeto da aquisição, devendo dar preferência às ofertas com menores
prêmios. Além disso, se mais de um debenturista houver indicado intenção de alienar debêntures
a um prêmio que venha a ser o maior que a companhia emissora precise aceitar para perfazer a
quantidade indicada como objeto da aquisição, as debêntures de tais debenturistas deverão ser
adquiridas em quantidade proporcional às quantidades por eles indicadas nas respectivas
manifestações de alienação.

A liquidação da oferta de aquisição deverá ocorrer (i) em data única e (ii) entre 16 e 31 dias
contados da data de divulgação da comunicação da emissora sobre a aquisição das debêntures.

A emissora poderá revogar a oferta de aquisição alterar seus termos e condições (i) até fim do
prazo máximo para manifestação dos debenturistas e (ii) desde que (a) comunique tal fato ao
agente fiduciário e aos debenturistas pelos mesmos meios em que divulgou a oferta de aquisição;
e (b) seja concedido prazo igual ou maior àquele originalmente conferido aos debenturistas para
se manifestarem, permitindo que (1) aqueles que se manifestarem possam revogar ou alterar tal
interesse, presumida a manutenção do interesse em caso de silêncio; e (2) aqueles que não se
manifestaram anteriormente possam fazê-lo.

Não estão sujeitas às condições estabelecidas acima para aquisição de debêntures pela
emissora por valor superior ao valor nominal atualizado operações de subscrição de novas
debêntures objeto de oferta pública integralizadas com debêntures em circulação.

Debêntures em tesouraria

Nos termos da Instrução CVM 620, as companhias emissoras poderão (i) adquirir as
debêntures de sua emissão para permanência em tesouraria (diferentemente do que ocorre com o
resgate, em que há obrigatoriedade de cancelamento das debêntures resgatadas); (ii) cancelar as
debêntures mantidas em tesouraria; ou, ainda, (iii) alienar as debêntures mantidas em tesouraria.

As debêntures mantidas em tesouraria não terão direito de voto em assembleia geral de
debenturistas, tampouco farão jus a rendimentos em dinheiro, exceto quando recolocadas no
mercado, quando voltarão a gozar dos mesmos direitos econômicos e políticos aplicáveis às
demais debêntures.
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Na mesma linha, todas as debêntures mantidas em tesouraria deverão ser desconsideradas
para fins de cálculo dos quóruns de instalação e deliberação previstos na Lei das Sociedades por
Ações, nas regras expedidas pela CVM e na respectiva escritura de emissão, conforme o caso.

* * *

-  A Instrução CVM 620 entrará em vigor em 2 de janeiro de 2021, sendo aplicável, inclusive,
às debêntures que já estejam em circulação em tal data (embora emitidas previamente).  

- A íntegra da Instrução CVM 620 está disponível para consulta no site:
http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst620.html
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