FATO RELEVANTE
DYN DC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ/ME: 35.866.628/0001-59
PARATY CAPITAL LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.313.996/0001-50, com sede na
Rua do Pinheiros, nº 870 , Conjunto 133/134, Pinheiros, na cidade e estado de São Paulo, CEP:
05422-001, autorizada pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários, conforme Ato
Declaratório n.º 13.239, de 20 de agosto de 2013 (“Administradora”), na qualidade de
administrador fiduciário do DYN DC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ nº 35.866.628/0001-59 (“Fundo”), vem pelo presente
informar a constituição e a outorga, pelo Fundo, da alienação fiduciária sobre a totalidade das
ações de emissão da Companhia Investida, de titularidade do Fundo (“Ações”), bem como
todas as ações de emissão da Companhia que vierem a ser atribuídas ao Fundo, em
decorrência de aumento do capital social da Companhia Investida, seja a que título for, bem
como todas as ações derivadas das Ações, por meio de reestruturação societária, cisão, fusão,
incorporação, desdobramentos, grupamentos ou bonificações, inclusive, mediante permuta,
venda ou qualquer outra forma de alienação das Ações e quaisquer bens ou títulos nos quais as
Ações sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários e o
direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da Companhia, bônus de
subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores
mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação do Fundo, na Companhia, sejam
elas, atualmente ou no futuro, detidas pelo Fundo, em garantia das obrigações garantidas
assumidas pela Companhia Investida no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie com
garantia real, em série única, da Companhia Investida, nos termos do Contrato de Alienação
Fiduciária de Ações da Companhia Investida, sendo certo que a constituição da Alienação
Fiduciária não limitará a realização de qualquer Pagamento Permitido (conforme definido na
Escritura de Emissão), realizado nos termos descritos na Escritura de Emissão.
Sem outro propósito, estamos à disposição para esclarecimentos pelo telefone: (11) 35884771 e pelo e-mail juridico@paratycapital.com
São Paulo, 04 de março de 2022

PARATY CAPITAL LTDA.

