YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 08.807.432/0001-10
NIRE Nº 33.3.0028205-0
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de janeiro de 2021, às 12:00 horas, na sede social da YDUQS
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO, QUÓRUM E PRESENÇA: Dispensada a
convocação por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. MESA: Sr. Juan Pablo Zucchini (Presidente) e Sr. Adriano Pistore (Secretário). 4. ORDEM DO DIA:
Alongamento de Dívida Bancária. 5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros deliberaram e aprovaram por
unanimidade: 5.1. O aditamento do Credit Agreement no valor de US$ 40.000.000,00 (quarenta
milhões de dólares), celebrado, em 14 de fevereiro de 2020, entre a Companhia e o Citibank, N.A.
(Puerto Rico Branch) International Banking Entity (“Credit Agreement”), de modo a: (a) alterar as
definições dos covenants financeiros, incluindo, dentre outros, a ampliação do limite do índice
financeiro, resultante da divisão da Dívida Financeira Líquida Ajustada (Adjusted Financial Net Debt)
pelo EBITDA Ajustado (Adjusted EBITDA) (“Índice Financeiro”), para até 3,0x, ajustes nas definições de
Endividamento Total (Total Indebtedness) e EBITDA Ajustado (Adjusted EBITDA) para aprimoramento
dos cálculos, bem como a possibilidade de descumprimento do Índice Financeiro por até dois
trimestres alternados sem penalidades; (b) prorrogar a data de vencimento para 19 de janeiro de
2022; (c) alterar o cronograma de pagamento de juros para 18 de fevereiro de 2021, 18 de maio de
2021, 18 de agosto de 2021, 18 de novembro de 2021 e 19 de janeiro de 2022; e (d) ajustar a taxa de
juros para percentual correspondente à variação da LIBOR + até 1,46% ao ano. 5.2. Autorizar os
diretores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias ao devido aditamento do Credit
Agreement nos termos e condições descritos acima, podendo praticar todos os atos necessários para
tanto, especialmente, mas não se limitando, à (i) discutir, negociar e definir os termos e condições do
aditamento do Credit Agreement que não foram aqui fixados e que serão necessários para a sua
implementação; e (ii) celebrar, diretamente ou por meio de procuradores, todos os documentos e
praticar todos os atos necessários ao aditamento do Credit Agreement. 5.3. Ratificar todos os atos
relativos às deliberações acima que tenham sido praticados anteriormente pela diretoria e/ou demais
representantes legais da Companhia. 6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada
mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e aprovada por todos os
conselheiros presentes e pelo secretário da mesa. Os documentos se encontram arquivados na
Companhia.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do
Conselho de Administração da Companhia.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.
Adriano Pistore
Secretário da Mesa

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de janeiro de 2021.

