
ADITIVO AO P],ANO DE RECUPERACÃO .TUDICIAL DE SABó INDÚSTRIA E

covÉncro DE AUTopEcAS s.A. - EM nscupnRaçÃo JUDrcrAr

Em razão das tratativas mantidas com os credores e considerando
Recuperação

Recuperanda

as questões suscitadas nas objeções ao Pl-ano de

Judiciaf ("PRJ") datado de 4 de julho

apresenta o presente aditivo ao PRJ.

de 2019, a

Na forma da cfáusula 1.1.1 do PRJ, os termos e expr:essões em

negrito e iniciados em l-etras maiúscu1as, sempre que mencionados

nesse aditivo, terão os significados que lhes são atribuídos na

cl-áusufa 1.2 do PRJ.

cRrAçã,o E ALTENAçã,O On UNTD.ADES PRODUTTVAS TSOT,ADAS (cláusula

4.2 e seguintes do PRJ)

1. 1 . Serão criadas Unidades Produtivas Isoladas (UPI )

para permitir a venda dos atívos individuais ou das respectivas

operações com base no artigo 60 da LFRJ. Inicialmente, será

criada a seguinte UPI:

1.1 .1. UPI LAPA - composta pelos imóveÍs

matrículas no 91.185 e 24.633 perante o 10"

Registro de Tmóveis de São Paulo-SP,

fiduciariamente ao IFC-International Finance

obj eto das

Cartório de

al-íenados

Corporation

( " Imóvel fFC" ) e ao Banco Daycoval S.A. ("ImóveI

Daycoval"), respectivamente/ para garantia de seus

respectivos créditos extraconcursaj-s (respectivamente,

"Crédito IFC" e "Crédito Daycovaf")
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7.I.2. O valor estimado de

180.000.000,00 (cento e

observados os requisitos
abaixo.

venda da UPI LAPA é de R$

oitenta milhÕes de reais),
estabel-ecidos no ítem 1.1.3,

111
I.f.J . O preço pela venda da UPI Lapa ("Preço") deverá ser

pago da seguinte forma:

(a) A parcela do Preço equivalenLe à soma dos vafores do

Crédito IFC e Crédito Daycoval, devidamente atual-izados

pelos indices contratuais aplicáveis, bem como adicionados

de todos e quaisquer vaÌores contratual-mente previstos, até

a data do efetivo recebimento de seus pagamentos pelos

respectivos credores, será paga pelo adquirente, em

dinheiro e à vista, em contas bancárias a serem informadas

por escriLo pelos respectivos credores, ou por meio de

depósito j udiciaÌ .

(b) em qualquer hipót.ese prevista no item (a), acima

(inclusive de pagamento pelo adquirente do Preço via

depósito judicial-), a Recuperanda será a responsávef pelo

fechamento do câmbio e remessa dos vafores refativos ao

pagamento do Crédito fFC, em dól-ares norLe-americanos, para

a conta bancária indicada pelo IFC-International- Finance

Corporation no exterj-or, bem como por todos os custos

relativos a tal- transação. O Crédit.o IFC somenLe será

considerado pago no momento do ingresso do seu vafor

integral, líquido de qualquer tributo, em dól-ares norte-

americanos, na conta bancária indicada pelo IFC-

International Finance Corporation,' e
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(c) O vafor remanescente do Preço poderá ser pago

dinheiro ou por meio de permuta, conforme específicado
proposta vencedora do processo competitivo de al-ienação

UPI LAPA.

em

na

da

1.1

1.1

4. A alienação judicial será real-izada nos termos do

art. 60 c/c I42 da LFRJ e o edital de venda, a ser

apresentado oportunamente pela Recuperanda, preverá, dentre

outros ponLosr âs garantias necessárias no caso de

pagamento a prazo (quando apl-icável), forma de equ-alização

das propostas e sua aprovação pela AssembÌeia de Credores.

5. Os recursos oriundos da al-ienação da UPI LAPA serão

utifizados da seguinte forma e ordem de príoridade: a) em

primeiro lugar, pagamento do Crédito IFC e do Crédito

Daycovalr eue são extraconcursais e são garanLidos por

alienação fiduciária sobre os imóveis a serem vendiclos/

observada a forma de pagamento prescrita nos itens I.I.2 e

1.1.3, acima; b) em segundo lugar, formação de conta

garantia ("escrow account") para garantia do pagamento do

Imposto Prediaf e Territoria-l- Urbano - IPTU - que recai

sobre os imóveis e é objeto de ação judicial em que se

discuLe o valor cobrado pela Prefeitura Municipal de são

Paulo. Em caso de provimento da açäo em que se discute o

va-Lor de fPTU pendente, o vafor reservado também será

util-izado na forma do item \\d// a seguir,'c) em terceiro

-Lugar, pagamento dos impostos incidentes sobre a venda,

despesas cartorárias e custos correfatos e comissão de

corretagem/' e d) em quarto lugar, o sal-do remanescente após

a real-i zaçã.o dos pagamentos e constituição da escrov\¡

account será destinado: (i) no percentual- de 60% (sessenta
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1.1

1.1

1.1

por cento) para reforço de capital de giro da Recuperanda,

cumprimento das obrigações com impostos parcelados e custos

de final-i zação da transferência das operações para Mogi

Mirim; e (ii) 40? (quarenta por cento) para aceleração do

pagamento dos credores conforme cfáusul-a 5.4 abaixo.

6. Durante o curso da Recuperação Judicial- poderão ser

criadas ouLras UPIs, cuja possibilidade de al-íenação deverá

ser previamente submetida à Assembfeia de Credores. Poderá

ser dispensada a convocação da Assembleia de Credores caso

Credores que representem mais de 50% (cinquenta por cento)

dos Créditos Concursais manifestem sua concordânci-a com a

aJ-ienação da UPI na forma proposta pela Recuperanda. Este

item não permite a criaçäo de qual-quer outra UPI que

contenha o Imóvel- IFC e/ou o Imóvel Daycoval.

1, Como a ali-enação das UPIs se dará por meio de processo

competitivo, na forma dos arts. 60 e I42 da LFRJ, em nenhuma

hipótese haverá sucessão do adquirente por dívida e

obrigação de qualquer natureza da Recuperanda, incfusive

as fiscais e trabafhistas.

L A transferência do Tmóvel TFC e do fmóvel Daycoval ao

adquirente e a consequente fiberação da garantia sobre eles

constituída em favor
Corporation e do Banco

ao efetivo ingresso dos

integral do Crédito IFC

bancárias dos referidos
aci-ma.

do IFC-International- Finance

Daycoval S.A. estão condiclonadas

va.Iores provenientes do pagamento

e do CrédiLo Daycoval nas contas

credores, na forma do item 1'1.3,
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1.1 8.1. As liberações das garantias referidas no ítem 1.1. B

acima serão formafizadas por escrito pelos respectivos

credores somente após o inqresso dos recursos provenientes

do pagamento integral de seus créditos em suas contas

bancárias, conforme estabel-ecido nos itens 1.1.3 e 1.1.8,

e tais liberações deverão ser apresentadas ao registro

geral de imóveis competente/ para que produzam efeitos.

CREDOPES CLASSE III E IV - QUIROGRjAFARIOS E MICRO E PEQUENAS

EMPR.ESAS (cláusula 5.4 e seguintes do PRJ)

o pagament.o dos credores Quirografários e Micro e Pequenas

Empresas será reaf ízado de acordo com as opções aloaixo:

oPçÃo A:

Os Credores Quirografários que concordarem em oferecer deságio

de lOZ (setenta por cento) sobre o vaf or de seu crédito serão

pagos em parcela única/ com vencimento em 30 dias após a

entrada de recursos do evento de liquidez conforme cláusufa

5.1 abaixo, independentemente de eventuais questionamentos

ou do trânsito em julgado da decisão de Homologação do PRJ.

Na hipótese de não haver o mencionado evento de liquidez,

os credores serão pagos na forma da opção B abaixo '

oPçAO B

2.L

Os Credores que optarem Por esta

parcela inicial- a ser Paga em até 1

Homotogação no vafor de até R$

opção farão jus a uma

(um) ano aPós a Data da

5.500,00 ( nco mil e
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2.2

.4 O sal-do dos

partir do 5"

e pago até o

quinhentos reais) respeitando o Iimite de seus créditos

fistados na Recuperação Judicial-.

Após 2 (dois) anos da Data da Homologação, os Credores cujo

sal-do remanescente não foi suprido no pagamento proposto no

item 2.3 acima , farão jus a uma parceta adicionaf no vafor

de até R$ 5.500, 00 (cinco mil- e quinhentos reais)

respeitando o l-imite de seus sal-dos remanescentes de acordo

com os créditos fistados na Recuperação Judiciaf.

3 A liquidação do sal-do remanescente referente aos credores

que fizerem esta opção deverá ser feita em parcela única a

ser paga após 10 anos da DaÈa da Homologação.

créditos em moeda nacional será corrigido a

ano da data de homologação do Pfano pelo IPCA

10o ano da homol-ogação do Pl-ano.

5 0s credores classe III e credores classe IV deverão

comunicar sua opção para recebimento de seus créditos em

até 10 dias após a Data da Homologação, por petição a ser

apresentada nos autos da Recuperaçäo Judiciaf. Aqueles

credores que não se manifestarem no prazo assinalado acima

serão pagos na forma da oPçã,o B.

SFEDqRES F9RNEqEDqRES ESTF¡ATÉGIç9S (CLÁUSULA 5.6 DO PRJ):

3.1 Serão considerados CREDORES FORNECEDORES ESTRATÉGICOS

aquefes que continuaram a fornecer e/ou prestar serviços à

Recuperanda e cujos produtos e/ou serviços são

à continuidade da atividade empresariaf '

CAAI S
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3.2

3.3

3.4

Poderão se enquadrar nessa caLegoria de credores

fornecedores de: a) matéria prima ou componentes do produto

finaf da Recuperanda,' b) matéria prima ou componentes sem

contra tipo ou cu¡a subsLituição exigiria nova aprovação

das montadoras cl-ientes,' c) fornecedores de componentes ou

serviços utifizados durante o processo produtivo da

Recuperanda; d) fornecedores de produtos e ou serviços cuja

substituição demandaria elevados invest.imentos, impactando

o fluxo de caixa da RecuPeranda.

Para o fornecedor se enquadrar nesta categoria, deverá se

pré-quatificar em até 60 dias após a aprovação do PRJ por

meio de notificação formal- à Recuperanda. Caberá à

Recuperanda a verificação do enquadramento efetivo do

credor nesta categoria.

Os Credores que se enquadrarem na categoria de fornecedores

estratégicos e que mantiverem o fornecimento até o pagamento

da última parcela dos seus créditos, receberão o pagamento

nas seguintes condições:

. 24eo do saldo em até 2 (dois) anos após a Data da

Homologação;

. 24? do safdo em até 3 (três) anos após a Data da

Homologação;

. 24% do saldo

Homologação,'

em até 4 (quatro) anos aPós a Data da

Þ
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. 28% do saldo em até 5 (cinco) anos após a Data da

Homologação. Esta parcela terá o seu val-or ajustado pelo

IpcA apurado nos 12 meses anteriores ao seu pagamento;

çREDORES PARCETROS FrNAI{CETROS (cLÁusuLA 5.7 DO PRJ):

4.L Serão considerados CREDORES PARCEIROS FTNANCETROS aqueles

que continuarem a financiar a Recuperanda, mantendo l-inha

aprovada e disponíve1 com saldo equivalente ao montante

devido pela sabó ao referido credor no âmbito da Recuperação

Judiciaf.

4.2

Ou

b)

4.3

Para serem enquadrados como CREDORES PARCEIROS

a Recuperanda deverá utilizar as linhas

oferecidas, com as seguintes características:

Financiamento em Reais/ sem garantias reais,

adequados à necessidade de caixa da Recuperanda

FINANCEIROS,

de crédito

com cusLos

Financiamento em moeda estrangeira, nas modafidades ACC

(Adiantamento de contrato de câmbio), ACE (Adiantamento de

Crédito à ExporLação), CCE (Cédula de Crédito à Exportação)

ou NCE (Nota de Crédito à Exportação), sem garantias reais'

com custos adequados à necessidade de caixa da Recuperanda.

para o credor se enquadrar nesta categoría deverá se pré-

qual-ificar em até 60 dias após a aprovação do PRJ por mer-o

de notificação formal à Recuperanda. Caberá à Recuperan
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4.4

a verificaÇão do enquadramento efetivo do credor nesta

categoria.

Os Credores que se enquadrarem na categoria de CREDORES

PARCEIROS FINANCEIROS e que mantiverem o financiamento aLé

o pagamento da última parcela de seus créditos, receberão

o pagamento nas seguintes condições:

. 24eo do saldo em até 2 (dois) anos após a Data da

Homologação do PRJ;

. 24% do

Homologação

saldo em até 3 (três) anos após a Data da

do PRJ,'

. 24eo do saldo em até 4 (quatro) anos após a Data da

Homologação do PRJ;

. 28% do sal-do em até 5 (cínco) anos após a Data da

Homologação do PRJ. Esta parcela Lerá o seu val-or aiustado

pelo TPCA apurado nos 12 meses anteriores ao seu pagamenLo'

EVENTOS DE Í,IQUIDEZ

5.1 ALém da alienação de uPI LAPA, prevista na cláusul-a l acima,

estão em curso os procedimentos para encerramento da

sociedade que a Recuperanda detém com a Zhondging Europe

GmbH ("2D") nas empresas Kaco GmbH + Co'KG e Heinrich und

Bach + Co . GmbH ( "Kaco" ) sediadas na Afemanha ' O

encerramento se deu nos termos dos Estatutos Sociais das

referidas empresas gue previam o encerramento da socieda

na hipótese de a¡uizamento de Recuperação Judiciaf



procedimento semelhante por qual-quer das sócias e acordo

celebrado entre as partes para ajuste dos montantes a serem

pagos à Recuperanda.

5.2

5.3

5.4

Por conta do encerramenLo

contraLo social- da "Kaco"

aproximadamente 11 milhões

celebrado com a "2D", seräo

e 202I.

da sociedade

a Recuperanda

de Euros 9Ue t

duas

e na forma do

deverá receber
conforme acordo

parceJ-as em 2020pagos em

os vafores liquidos recebidos por conta do encerramento da

sociedade deveräo ser util-izados na seguinte sequência: a)

pagamento dos credores que optaram deságio de 70% (setenta

por cento) para recebimento de seus crédito; e do safdo b)

60% (sessenta por cento) dos recursos disponíveis liquidos

do deságio para a Empresa para reforço de capitaÌ de giro'

cumprimento das obrigações com impostos parcelados e cusLos

lniciais de transferência das operações para Mogi Mirim e

c) 4OZ (quarenta por cento) dos recursos disponíveis

1íquidos do deságio para aceleração de pagamentos dos

créditos concursais conforme descrito na cfáusufa 5.4

abaixo.

Os safdos destinados aos credores concursais mencionados no

item 5.3 aclma serão util-izados para aceleração do

pagamento/ com início pelas parceÌas com vencimentos mais

próximo , Dd seguinte ordem: (i) classe trabal-hista,' (ii)

parcela de até R$ 5,5 mil aos quirografários e ME e EPP;

(iii) credores parceiros e (iv) demais credores das classes

III e IV.

a



6. CRÉDITOS EM MOEDA ESTRJA¡IGEIRA

os credores detentores de créditos em Moeda Estrangeira

poderão optar por conservar seus créditos na moeda

estrangeira originaÌ our nos termos do artigo 50, S 2" da

LFRJ, optar pela conversão dos seus Créditos para a moeda

corrente nacional-, de acordo com o PTAX 800, opção "Venda",

divulgado pelo Banco Central do Brasif na Data do

ajuizamento da Recuperação Judicial.

6.2 os credores que optarem pela manutenção de seus créditos na

moeda original_ não farão jus à correção prevista para os

créditos em moeda nacional e permanecerão indexados à moeda

estrangeira até a data do efetivo pagamento.

6.3 os credores deverão manifestar sua opção em até 10 dias

após a Data da Homologaçâo, por petição nos autos da

Recuperação Judicial. Na forma do arL.50, 52" da Lei

17.lOI/05, aqueles Credores que não se manifestarem serão

mantidos na moeda estrangeira original.

CONCI,USAO

6.1

1.L Ficam integralmente mantidas as

originalmente previstas no PRJ que

modificadas pelo presente adit.ivo.

cláusul-as e condições

não foram expressamente

São Paulo, 0 outubro de 201"9

COMÉRCIO s.A
CIAI.


