
Superbac Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A.
CNPJ/ME nº 02.599.378/0001-89 - NIRE 41.300.091.536

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Outubro de 2022
Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2022, às 15:30 horas, na sede social da Superbac Indústria e 
Comércio de Fertilizantes S.A., localizada no Município de Mandaguari, Estado do Paraná, na Estrada São Pedro, nº 685, Gleba Ribeirão 
Vitória, CEP 86975-000 (“Companhia”). Convocação: Dispensada a publicação de edital, nos termos do artigo 124, §4º da Lei  
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), diante da presença da detentora de 100% (cem por cento) do capital 
social e única acionista da Companhia, conforme assinatura aposta no Livro de Presença dos Acionistas. Presença: Presente a acionista 
detentora de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. Mesa: Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho - Presidente. 
Claudinéia Barbosa dos Santos - Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a aprovação dos termos e das condições da Primeira 
Emissão de Notas Comerciais Escriturais, pela Companhia na qualidade de emissora, de acordo com as disposições de seu Estatuto 
Social, e conforme disposto nos artigos 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, não conversíveis em ações, em série 
única, tendo como Titular o Banco BTG Pactual S.A., inscrito no CNPJ/ME nº 30.306.294/0002-26 (“Banco BTG Pactual”) e como Agente 
de Registro, o Escriturador (abaixo definido), com garantia real e fidejussória adicional pela controladora da Companhia, a Superbac 
Biotechnology Solutions S.A., inscrita no CNPJ/ME sob nº 00.657.661/0001-94 (“Superbac Biotechnology” ou “Garantidora”), de 
distribuição privada, no valor de 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) (“Emissão de Notas Comerciais”), (ii) a celebração, pela 
Companhia, do Termo da 1ª Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real e Fidejussória Adicional, de 
Distribuição Privada, da Superbac Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A. (“Termo da 1ª Emissão de Notas Comerciais”) e dos 
Contratos Garantia, nos termos abaixo detalhados; e (iii) autorizar os Diretores e/ou procuradores da Companhia, conforme o caso e na 
forma prevista em seu Estatuto Social, a praticarem todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações por meio 
deste instrumento aprovadas. Deliberações: O acionista deliberou, sem quaisquer restrições: (i) Lavrar a que se refere a presente 
assembleia em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) Aprovar a Primeira Emissão de 
Notas Comerciais Escriturais, as quais não serão objeto de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), tampouco 
perante a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”); (iii) Aprovar a celebração pela 
Companhia do Termo da 1ª Emissão de Notas Comerciais e dos Contratos de Garantia conforme definidos abaixo, cujas principais 
características e condições são as seguintes: (a) Regime de colocação. Garantia firme de subscrição de 100% (cem por cento) do 
Volume Total. (b) Garantia Fidejussória. Se constituirá com o aval da controladora da Companhia, a Superbac Biotechnology.  
(c) Garantias Reais. (c.1) cessão fiduciária de direitos creditórios, na forma do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia 
Nº ICF490/22” (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”); e, (c.2) cessão fiduciária de aplicações financeiras, na forma do “Instrumento 
Particular de Cessão Fiduciária em Garantia Nº ICF491/22” (“Cessão Fiduciária de Aplicações Financeiras” em conjunto com a Cessão 
Fiduciária de Direito Creditórios, os “Contratos de Garantia”). (d) Valor Total da Emissão. O valor total da emissão será de 30.000.000,00 
(trinta milhões de reais). (e) Escrituração. A prestação dos serviços de escrituração, nos termos da legislação e regulamentação vigente, 
das Notas Comerciais Escriturais (“Escrituração”) será realizada pelo Agente de Registro Oliveira Trust DTVM S.A., instituição financeira 
com filial na cidade e São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 1052, 13ª andar, sala 132, parte, CEP 04.534-004, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34 (“Escriturador”). (f) Procedimento de Distribuição. As Notas Comerciais Escriturais 
serão objeto de distribuição privada em titularidade inicial do Titular, sem qualquer esforço de venda perante o público em geral realizado 
por instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários. (g) Data de Emissão. A emissão se dará no dia 03/11/2022. 
(h) Forma e Comprovação da Titularidade das Notas Comerciais Escriturais. As Notas Comerciais Escriturais serão emitidas sob a 
forma escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, sua a titularidade será comprovada 
pelo extrato de conta emitido pelo Escriturador. (i) Conversibilidade. As Notas Comerciais Escriturais não serão conversíveis em ações 
de emissão da Companhia. (j) Prazo e Data de Vencimento. 2 (dois) anos. (k) Valor Nominal Unitário. R$ 1.000,00 (um mil reais).  
(l) Quantidade de Notas Comerciais Escriturais Emitidas. 30.000 (trinta mil) Notas Comerciais Escriturais. (m) Preço de Subscrição 
e Forma de Integralização. As Notas Comerciais Escriturais serão subscritas e integralizadas à vista em uma ou mais datas, em moeda 
corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Valor Nominal Unitário na primeira data de integralização das Notas Comerciais Escriturais 
e pelo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, nas demais datas de integralização. (n) Atualização Monetária das Notas 
Comerciais Escriturais. O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Notas Comerciais 
Escriturais não será atualizado monetariamente. (o) Remuneração das Notas Comerciais Escriturais. Sobre o Valor Nominal Unitário 
das Notas Comerciais Escriturais incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem por cento) da variação acumulada das 
taxas médias diárias de juros dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, com 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo 
diário, disponibilizado em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) 
de 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme 
descrito no Anexo I do Termo de Emissão (“Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias 
Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais Escriturais, desde a Data de Início da Rentabilidade ou 
Data de Pagamento da Remuneração das Notas Comerciais Escriturais (conforme definido no Termo de Emissão) imediatamente anterior 
(inclusive) até a data de pagamento da Remuneração das Notas Comerciais Escriturais em questão, data de pagamento por vencimento 
antecipado em decorrência de um Evento de Vencimento Antecipado (conforme definido no Termo de Emissão) ou na data de eventual 
resgate antecipado em decorrência de uma Oferta Facultativa de Resgate Antecipado (conforme definido no Termo de Emissão) 
(exclusive); (iv) Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos necessários para implementação do ora 
deliberado, incluindo, mas sem se limitar, a celebração dos correspondentes contratos, aditamentos e demais documentos necessários, 
ficando ainda expressamente ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria a esse respeito junto à instituição financeira 
supramencionada. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual lavrou-se a presente ata na 
forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada pelo acionista presente. (aa) Mesa: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho - 
Presidente. Claudinéia Barbosa dos Santos - Secretária. Acionista: Superbac Biotechnology Solutions S.A. (p. Luiz Augusto Chacon de 
Freitas Filho - Diretor Presidente). A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Mandaguari - PR, 26 de outubro de 
2022. Mesa: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho - Presidente; Claudinéia Barbosa dos Santos - Secretária. JUCEPAR: Certifico o 
Registro em 03/11/2022 sob o nº 20227498119. Protocolo: 227498119 de 03/11/2022. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.


