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EMISSORA
Denominação Comercial:

WTC Amazonas Suíte Hotel S.A.

CNPJ:

01.319.044/0001-41

Categoria CVM:

Categoria B

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES
Oferta:
CVM nº 13/80
Número da Emissão:
1ª Emissão
Situação da Emissora:
Adimplente com as obrigações pecuniárias
Código do Ativo:
SNPL11
Código ISIN:
BRSNPLDBS015
Escriturador:
Não se aplica à presente emissão
Liquidante:
Não se aplica à presente emissão
Coordenador Líder:
Não se aplica à presente emissão
Data de Emissão:
01 de novembro de 1997
Data de Vencimento:
Sem prazo de vencimento
Quantidade de Debêntures:
153.153 (cento e cinqüenta e três mil, cento e cinqüenta e três) debêntures Série “A”: 34.450 (trinta e quatro mil e
quatrocentas e cinquenta)
Série “B” - 118.703 (cento e dezoito mil e setecentas e três)
Número de Séries:
Duas
Valor Total da Emissão:
R$153.153.000,00 (cento e cinqüenta e três milhões, cento e cinqüenta e três mil reais)
Valor Nominal:
Série “A” - R$1.000,00 (um mil reais) Série “B” - R$ 1.000,00 (um mil reais)
Forma:
Nominativa
Espécie:
Subordinada
Conversibilidade:
Não se aplica à presente emissão
Permuta:
Não se aplica à presente emissão
Poder Liberatório:
Não se aplica à presente emissão
Junho 2020

www.fiduciario.com.br

Página 3

RELATÓRIO ANUAL 2019

Opção:
Não se aplica à presente emissão
Negociação:
As Debêntures foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores
Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Seguimento CETIP UTVM
Atualização do Valor Nominal:
As debêntures serão atualizadas monetariamente pelo IGP-M/FGV
Pagamento da Atualização:
Não se aplica à presente emissão
Remuneração:
A partir do mês seguinte ao mês base (mês de conclusão das obras do WTC Amazonas Suíte Hotel), rendimentos
variáveis, equivalentes a uma fração do Resultado Operacional Disponível (RODI), apurado no ambiente da Emissora, de
acordo com a escritura de emissão, ambos para Série “A” e Série “B”.
Início da Rentabilidade:
A partir do mês seguinte ao mês base (mês de conclusão das obras do WTC Amazonas Suíte Hotel), rendimentos
variáveis, equivalentes a uma fração do Resultado Operacional Disponível (RODI), apurado no ambiente da Emissora, de
acordo com a escritura de emissão, ambos para Série “A” e Série “B”.
Pagamento da Remuneração:
Até o dia 15 (quinze) de cada mês imediatamente posterior àquele ao da apuração, sendo definidas, conforme o 1º e 2º
aditamento à escritura de emissão, ambos para Série “A” e Série “B”.
Amortização:
Não se aplica à presente emissão
Repactuação:
Não se aplica à presente emissão
Resgate Antecipado:
Não se aplica à presente emissão
Obs: As características acima contemplam o previsto na Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, celebrados até
o encerramento do exercício de 2019, quais sejam 1º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 21 de dezembro de
2000 e, 2º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 21 de dezembro de 2000.

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
De acordo com as informações prestadas pela Emissora a este Agente Fiduciário, os recursos provenientes desta
emissão destinar-se-ão ao pagamento dos custos para o desenvolvimento, implantação e instalação do
empreendimento denominado WTC Amazonas Suíte Hotel, situado na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
Entretanto, as obras que comporão o empreendimento da companhia, continuam dependendo de melhores
definições quanto ao planejamento dos projetos globais e das políticas do grupo controlador, significando dizer que,
as mesmas até o presente momento não foram iniciadas.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS
Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2019.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES1
Data

Preço Unitário

Financeiro

31/12/2019

Valor
Juros
Nominal
R$ 4.929,923759 R$
-

R$ 5.285,310375

R$ 182.078.942,43

31/12/2018

R$ 4.929,923759 R$

R$ 4.929,923759

R$169.835.873,50

Emitidas
34.450
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EVENTOS REALIZADOS –2019
No exercício de 2019, não ocorreram os eventos de resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros.

INFORMAÇÕES PERÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS
No decorrer do exercício de 2019 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações
previstas na Escritura de Emissão.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS
Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos
que este Agente Fiduciário não atua em outras emissões de valores mobiliários do próprio emissor, sociedade
coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
Não ocorreram alterações estatutárias da Emissora no exercício social de 2019, com efeitos relevantes para os
titulares dos valores mobiliários.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA
Acesse as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício de 2019, na íntegra através do link:
https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2020/06/WTC-AMAZONAS.pdf

ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS
Informamos que não há previsão de cálculo de covenants e limites financeiros para a presente emissão.

EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19
Colacionamos as seguintes informações relacionadas ao COVID-19, os quais foram extraídos das demonstrações
financeiras da Emissora:

“A administração vem acompanhando atentamente os impactos do Coronavírus nos mercados de capitais mundiais
e brasileiros. As estimativas contábeis, compreendendo a recuperabilidade de ativos, mensuração do valor justo,
provisões e contingências ativas e passivas, reconhecimento de receita e provisões para perda esperada, dentre
outros, poderão estar sujeitas aos movimentos financeiros adversos posteriores à data de divulgação das
demonstrações contábeis, em decorrência do COVID-19 e de seu impacto nos mercados de capital e de transações
comerciais. A alta volatilidade observada no período, bem como a natureza e extensão das alterações nos
fundamentos macroeconômicos, não permitem a avaliação objetiva e definitiva destes movimentos, como fato
subsequente, que devem, portanto, ser considerados neste contexto nestas demonstrações contábeis.”

GARANTIA
As debêntures da presente emissão não possuem garantia, já que são da espécie subordinada, isto é, concorrem ao
patrimônio da Emissora em subordinação aos demais créditos (inclusive quirografários), gozando de preferência tão
somente sobre o crédito de seus acionistas.

FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS
Não foi atribuída a constituição de fundos de amortização ou quaisquer outros tipos de fundos à presente emissão.

DECLARAÇÃO
De acordo com o disposto no artigo 68, alínea “b” da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1.976 e no inciso XII do artigo
1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, declaramos estar aptos e que não nos
encontramos em qualquer situação de conflito de interesses que nos impeça de continuar a exercer a função.
Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos debenturistas.
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São Paulo, junho de 2020.

“Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e do a rtigo 1º do Anexo
15 da Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações
técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário”
“As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação
econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigaçõe s relativas
aos títulos emitidos sob a forma de debênture”
“O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2019 relativos à execução das obrigações
assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de
amortização”
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