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Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 20 de junho de 2022

1. Data, hora e local: Em 20 de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede da XP 
Investimentos S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Avenida Ataulfo de 
Paiva, nº153, sala 201, Leblon, CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro (“Assembleia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”), em razão da presença da única acionista proprietária de 
ações representativas de 100% do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.  
Mesa: Presidente: Bernardo Amaral Botelho, Secretária: Thatiane Lages Soares. 
3. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a quarta emissão, pela Companhia, no curso 
normal de seus negócios (“Emissão”), de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries (“Debêntures”), para 
distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos do artigo 52 
e seguintes da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários nº 476 de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução 
CVM nº 476” e “Oferta”, respectivamente), conforme termos e condições do 
“Instrumento Particular de Escritura da Quarta Emissão Pública de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (duas) 
Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da XP Investimentos 
S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e o agente fiduciário (“Escritura de 
Emissão”); (ii) autorização expressa para que a diretoria da Companhia pratique 
todos os atos necessários, tome todas as providências e adote todas as medidas 
necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta 
assembleia, objetivando a concretização da Emissão e da Oferta, inclusive para 
firmar quaisquer instrumentos, contratos e documentos, bem como eventuais 
aditamentos necessários à formalização da Emissão, da Oferta, da Escritura de 
Emissão e do Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido), observado o 
disposto nesta ata; e (iii) ratificação de todos os atos realizados, até a presente 
data, pela diretoria da Companhia com relação à Emissão e à Oferta.  
4. Deliberações: A única acionista, representando a totalidade do capital social da 
Companhia, deliberou sem quaisquer reservas: 5.1 Autorizar a lavratura da ata 
desta Assembleia em forma de sumário, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei 
das Sociedades por Ações, o seu arquivamento na Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro (“JUCERJA”), bem como sua publicação no Diário Oficial do Estado 
do Rio de Janeiro (“DOERJ”) e no jornal “Monitor Mercantil”. 5.2 Aprovar a realização 
da Emissão, observadas as condições abaixo descritas, bem como condições 
adicionais a serem previstas na Escritura de Emissão. (a) Montante Total da 
Emissão: O montante total da Emissão será de, inicialmente, R$ 1.500.000.000,00 
(um bilhão e quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida 
abaixo), observada a possibilidade de Distribuição Parcial (conforme abaixo 
definido), podendo ser aumentado mediante exercício da opção das Debêntures 
Adicionais para o montante máximo de até R$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e 
oitocentos milhões de reais) (“Montante Máximo da Emissão”). A Emissão fica 
condicionada à subscrição e integralização de, no mínimo, R$ 100.000.000,00 (cem 
milhões de reais) (“Montante Mínimo da Emissão”). (b) Destinação dos Recursos: 
Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão, seja o Montante 
Máximo da Emissão, seja o Montante Mínimo da Emissão, serão utilizados no 
curso normal dos negócios da Companhia para (i) capital de giro próprio,  
(ii) realização de investimentos de tesouraria e/ou (iii) repasse de recursos às suas 
subsidiárias visando a dar suporte à expansão de suas respectivas atividades.  
(c) Séries: A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries, no sistema de vasos 
comunicantes, sendo que (i) a quantidade de séries a ser emitida (série única ou 
duas séries),  (ii) o volume total da Emissão; e (iii) a quantidade de Debêntures a ser 
alocada em cada série (se emitida em duas séries), serão definidas conforme o 
procedimento de bookbuilding (conforme será definido na Escritura de Emissão), 
observado que o somatório das debêntures da primeira série (“Debêntures da 
Primeira Série”) e/ou das debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda 
Série”) não poderá exceder a quantidade de Debêntures prevista no item “d” 
abaixo. (d) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas, inicialmente, 1.500.000 (um 
milhão e quinhentos mil) Debêntures, observada a possibilidade de (a) Distribuição 
Parcial, conforme definido abaixo; e (b) colocação das Debêntures Adicionais, caso 
em que serão emitidas 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) Debêntures.  
(e) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de 
R$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (f) Espécie 
e Garantia: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 
da Lei das Sociedades por Ações, sem garantia e sem preferência. (g) Tipo e 
Forma: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem 
emissão de certificados ou cautelas, sendo que, para todos os fins de direito, a 
titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito 
emitido pelo escriturador contratado pela Emissora, e, adicionalmente, com relação 
às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, por meio de 
extrato expedido pela B3 em nome dos Debenturistas, que servirá de comprovante 
de titularidade de tais Debêntures. (h) Atualização Monetária: Não haverá 
atualização monetária do Valor Nominal Unitário. (i) Conversibilidade: As 
Debêntures serão simples, não conversíveis em ações. (j) Data de Emissão: Para 
todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 23 de junho de 2022 
(“Data de Emissão”). (k) Prazo e data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses 
de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos 
termos previstos na Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será de  
(i) 2 (dois) anos para as Debêntures da Primeira Série, contatos da Data de 
Emissão, vencendo, portanto, em 23 de junho de 2024 (“Data de Vencimento da 
Primeira Série”) e (ii) 3 (três) anos para as Debêntures da Segunda Série, contados 
da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 23 de junho de 2025 (“Data de 
Vencimento da Segunda Série”). (l) Amortização ou Pagamento do Valor Nominal 
Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de 
Emissão: (a) o valor nominal unitário das Debêntures da Primeira Série será pago 
integralmente na Data de Vencimento da Primeira Série; e (b) o Valor Nominal 
Unitário das Debêntures da Segunda Série será pago integralmente na Data de 
Vencimento da Segunda Série. (m) Forma de Subscrição e Integralização: As 
Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série serão subscritas 
e integralizadas, por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), 
administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 
(“B3”), por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, à vista, no ato de 
cada subscrição das Debêntures de cada uma das séries (cada uma, uma “Data 
de Integralização”), e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário. 
Caso a totalidade das Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda 
Série não seja subscrita e integralizada na respectiva primeira Data de 
Integralização, por qualquer motivo, as Debêntures da Primeira Série e as 
Debêntures da Segunda Série, respectivamente, subscritas e integralizadas após 
referidas datas terão preço de subscrição equivalente ao Valor Nominal Unitário 
acrescido da respectiva Remuneração (conforme definida abaixo) calculada pro 
rata temporis desde a respectiva primeira Data de Integralização até a respectiva 
data da efetiva integralização. O plano de distribuição referido neste item deverá 
contemplar as Debêntures Adicionais, caso as Debêntures Adicionais venham a 
ser colocadas, observado o disposto na Escritura de Emissão. A Emissora poderá 
aumentar a quantidade de Debêntures a serem distribuídas no âmbito da Oferta 
em até 20% (vinte por cento) com relação à quantidade originalmente oferecida, ou 
seja, em até 300.000 (trezentas mil) Debêntures (“Debêntures Adicionais”).  
(n) Distribuição Parcial: Será permitida a distribuição parcial das Debêntures, desde 
que a distribuição alcance o Montante Mínimo da Emissão, nos termos da Escritura 
de Emissão e do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo), sendo que 
as Debêntures não distribuídas serão canceladas pela Companhia (“Distribuição 
Parcial”), a ser realizada da forma descrita na Escritura de Emissão e nos termos 
da regulamentação aplicável. Ao final da distribuição, a Escritura de Emissão 
poderá ser aditada para ratificar a quantidade de Debêntures efetivamente 
subscrita e integralizada, bem como para o cancelamento do saldo não colocado, 
por meio de aditamento, que deverá ser arquivado na JUCERJA, sem necessidade 
de nova aprovação societária pela Emissora ou de realização de Assembleia de 
Debenturistas. (o) Resgate Obrigatório: A Emissora obriga-se a realizar o resgate 
e o cancelamento das Debêntures de acordo com as regras operacionais da B3, 
nas hipóteses de não colocação do Montante Mínimo da Emissão até o 
encerramento da Oferta ou de, havendo Distribuição Parcial, o investidor optar por 
receber quantidade equivalente à proporção entre o número de Debêntures 
efetivamente distribuídas até o término da Oferta e o número total de Debêntures 
originalmente ofertadas. (p) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Emissora 
poderá, a seu exclusivo critério, a partir do 12º (décimo segundo) mês (inclusive), 
contado da Data de Emissão, ou seja, a partir de 23 de junho de 2023 (inclusive), 
no caso das Debêntures da Primeira Série, e a partir do 18º (décimo oitavo) mês 
(inclusive), contado da Data de Emissão, ou seja, a partir de 23 de dezembro de 
2023 (inclusive) no caso das Debêntures da Segunda Série, realizar o resgate 

antecipado facultativo total das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures 
da Segunda Série, conforme o caso (respectivamente, “Resgate Antecipado 
Facultativo das Debêntures da Primeira Série” ou “Resgate Antecipado Facultativo 
das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto, “Resgate Antecipado 
Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor 
devido pela Emissora será equivalente ao (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures 
da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso,  a 
serem resgatadas, acrescido (b) da Remuneração das Debêntures da Primeira 
Série e/ou da Remuneração das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, 
e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado 
Facultativo Total, calculado pro rata temporis desde a Data de Integralização da 
Primeira Série (“Data de Início da Rentabilidade da Primeira Série”) e/ou da Data 
de Integralização da Segunda Série (“Data de Início da Rentabilidade da Segunda 
Série”), conforme o caso,  até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo 
Total, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e/
ou das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso e (c) de prêmio de resgate 
antecipado equivalente a 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da 
Segunda Série, conforme o caso, multiplicado por cada ano remanescente até a 
Data de Vencimento da Primeira Série ou da Data de Vencimento da Segunda 
Série, conforme o caso, calculado, pro rata temporis, com base em um ano de 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, considerando a quantidade de Dias Úteis 
a transcorrer entre a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total e a Data 
de Vencimento da Primeira Série ou Data de Vencimento da Segunda Série, 
conforme o caso. O Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures somente 
será realizado mediante envio de comunicação individual aos Debenturistas, ou 
publicação de anúncio, nos termos da Escritura de Emissão, em ambos os casos 
com cópia para o Agente Fiduciário, B3 e à ANBIMA, observados os demais 
procedimentos e condições a serem descritos na Escritura de Emissão.  
(q) Aquisição Facultativa.  A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir 
Debêntures, desde que observe o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das 
Sociedades por Ações, no artigo 13 da Instrução CVM 476 e os termos da 
Resolução CVM nº 77, de 29 de março de 2020. As Debêntures adquiridas pela 
Emissora poderão, a critério da Emissora, ser canceladas, permanecer em 
tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas 
pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos da Escritura de 
Emissão, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração 
aplicável às demais Debêntures da mesma série. Na hipótese de cancelamento 
das Debêntures, a Escritura de Emissão deverá ser aditada para refletir referido 
cancelamento. (r) Amortização Antecipada Facultativa ou Resgate Antecipado 
Facultativo Parcial: Não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial das 
Debêntures, assim como amortização antecipada facultativa das Debêntures.  
(s) Remuneração. Sobre o Valor Nominal das Debêntures incidirão juros 
remuneratórios correspondentes ao percentual de 100% (cem por cento) da 
variação acumulada das taxas médias diárias das Taxas DI - Depósitos 
Interfinanceiros de um dia, Over Extra-Grupo, expressas na forma percentual ao 
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada 
diariamente no website da B3, no informativo diário disponível em sua página na 
Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de uma 
sobretaxa ou spread a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding 
de (i) no mínimo, 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, 
e, no máximo, 1,95% (um inteiro e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano 
para as Debêntures da Primeira Série (“Remuneração das Debêntures da Primeira 
Série”); e (ii) no mínimo, 1,90% (um inteiro e noventa centésimos por cento) ao ano, 
e, no máximo, 2,10% (dois inteiros e dez centésimos por cento) ao ano para as 
Debêntures da Segunda Série, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 
(“Remuneração das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com 
Remuneração das Debêntures da Segunda Série, “Remuneração”). A 
Remuneração das Debêntures da Primeira Série e a Remuneração das Debêntures 
da Segunda Série, conforme o caso, serão calculadas de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis incidentes sobre o valor nominal unitário 
das Debêntures da Primeira Série ou das Debêntures da Segunda Série, conforme 
o caso, desde a Data de Início da Rentabilidade da Primeira Série ou da Data de 
Início da Rentabilidade da Segunda Série até a Data de Pagamento de 
Remuneração das Debêntures da Primeira Série ou da Data de Pagamento de 
Remuneração das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, data de 
declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de 
Inadimplemento, ou na data de realização de Resgate Antecipado Obrigatório, o 
que ocorrer primeiro A Remuneração será calculada de acordo com as fórmulas 
previstas na Escritura de Emissão. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência 
de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures 
da Primeira Série ou das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, nos 
termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures da 
Primeira Série e a Remuneração das Debêntures da Segunda Série serão pagas, 
em uma única parcela, respectivamente na Data de Vencimento da Primeira Série 
e na Data de Vencimento da Segunda Série. (t) Vencimento Antecipado. As 
Debêntures estarão sujeitas às hipóteses de vencimento antecipado, a serem 
definidas na Escritura de Emissão. Na ocorrência dos eventos de inadimplemento 
que não sejam sanados nos respectivos prazos de cura, quando estabelecidos, 
observado que, para os eventos de inadimplemento não automáticos, caso a 
respectiva assembleia geral de debenturistas de cada uma das séries convocada 
para este fim delibere o vencimento antecipado das Debêntures, o agente fiduciário 
deverá declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 
Debêntures da respectiva série e a Emissora deverá resgatar antecipadamente a 
totalidade das Debêntures da respectiva série mediante o pagamento do valor 
nominal unitário das Debêntures, acrescido da respectiva Remuneração, sem 
prejuízo do pagamento dos Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), 
quando for o caso, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela 
Companhia nos termos da Escritura de Emissão. (u) Encargos Moratórios. Sem 
prejuízo da remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no 
pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os 
débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora ficarão sujeitos a 
(independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial): 
(i) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois 
por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a 
data da inadimplência até a data do efetivo pagamento; ambos calculados sobre o 
montante devido e não pago (em conjunto, “Encargos Moratórios”). (v) Procedimento 
de Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão objeto de 
distribuição pública, com esforços restritos, sob o regime de melhores esforços de 
colocação, com a intermediação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos 
e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Coordenador Líder da Emissão 
(“Coordenador Líder”) e serão depositadas para distribuição pública no mercado 
primário e negociação no mercado secundário por meio (a) do MDA, sendo a 
distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por meio do Balcão B3; e 
(b) do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operado pelo Balcão 
B3, sendo as negociações e os eventos de pagamento liquidados financeiramente, 
e a custódia eletrônica das Debêntures realizada por meio do Balcão B3, 
respectivamente. (w) Demais Condições: Todas as demais condições e regras 
específicas a respeito da Emissão deverão ser tratadas detalhadamente na 
Escritura de Emissão. 5.3 Autorizar a diretoria da Companhia a definir a Data de 
Emissão e a praticar todos os atos, negociar e assinar todos os documentos 
necessários à efetivação da Emissão e da Oferta, incluindo, sem se limitar, a 
Escritura de Emissão, o contrato de distribuição a ser firmado com o Coordenador 
Líder (“Contrato de Distribuição”), bem como eventual aditamento à Escritura de 
Emissão e todos e quaisquer documentos acessórios e seus aditamentos, tais 
como a contratação do Coordenador Líder e dos demais prestadores de serviços 
para a Emissão e a Oferta, incluindo o escriturador, banco liquidante, custodiante, 
assessor legal e o agente fiduciário das Debêntures. 5.4 Autorizar a diretoria da 
Companhia a praticar todos os atos e documentos necessários para eventual(is) 
aditamento(s) à Escritura de Emissão para refletir (a) o percentual efetivo de juros 
remuneratórios que incidirão sobre a Remuneração, limitado ao valor máximo dos 
juros remuneratórios da Remuneração das Debêntures de cada uma das séries, 
ao final do período de bookbuilding, conforme definido na Escritura de Emissão; e 
(b) o número de debêntures efetivamente colocadas ao final do período de 
colocação. 5.5 Ratificar todos os atos realizados, até a presente data, pela diretoria 
da Companhia com relação à Emissão e à Oferta, à contratação do Coordenador 
Líder e dos prestadores de serviços, os quais são praticados dentro do curso 
normal dos negócios da Companhia. 5. Aprovação e Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente ata lavrada em forma de sumário, e depois lida, 
aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes nesta 
Assembleia. Mesa: Bernardo Amaral Botelho -Presidente; Thatiane Lages Soares 
– Secretária. Acionistas presentes: XP Inc. A presente ata é cópia fiel da via lavrada 
em livro próprio. Rio de Janeiro, 20 de junho de 2022. Mesa: Bernardo Amaral 
Botelho - Presidente, Thatiane Lages Soares - Secretária. Jucerja nº 4968719, em 
27/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Sexta-feira, 01/07/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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