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Senhores Debenturistas, 

 

Apresentamos a seguir a proposta da administração acerca da matéria constante da ordem 

do dia da Assembleia Geral de Debenturistas a ser realizada no dia 25 de outubro de 2017, 

às 9 horas, na sede da Companhia (“Assembleia”). 

 

Todos os termos que sejam utilizados em letras maiúsculas e não estejam definidos nesta 

Proposta da Administração deverão ter o mesmo significado dos termos definidos no 

“Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Conversíveis 

em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Três 

Séries, da Dommo Energia S.A.”, celebrado em 13 de fevereiro de 2014, conforme aditado 

(“Escritura de Emissão”). 

 

Ordem do dia: conversão das Debêntures em ações de emissão da Dommo Energia S.A., 

nos termos da respectiva Escritura de Emissão. 

 

Propomos que nos termos do Acordo com os Credores objeto dos Fatos Relevantes 

divulgados em 3 de outubro de 2017, 24 de julho de 2017 e 10 de janeiro de 2017 e sujeito 

a condição resolutiva consistente na conclusão bem sucedida da capitalização dos créditos e 

consequente aumento de capital da Companhia conforme divulgado no Aviso aos Acionistas 

divulgado em 03 de outubro de 2017 (“Aumento de Capital”), seja aprovada a dispensa, 

quando aplicável, das condições precedentes indicadas na Cláusula 4.21.2. da Escritura de 

Emissão, o que resultará na conversão em Ações das Debêntures da 1ª Série, das 

Debêntures da 2ª Série e das Debêntures da 3ª Série nos termos dispostos na Escritura de 

Emissão. 

 

O número de Ações a serem entregues aos Debenturistas da 1ª Série será equivalente a 

41,9767% (quarenta e um inteiros e nove mil setecentos e sessenta e sete décimos de 

milésimos por cento) das Ações de emissão da Emissora ou de qualquer entidade que venha 

a sucedê-la, já considerando os efeitos integrais da própria conversão das Debêntures da 1ª 

Série, das Debêntures 2ª Série e das Debêntures 3ª Série, bem como do Aumento de 

Capital. 

 

O número total de Ações a ser entregue conjuntamente aos Debenturistas da 2ª Série e/ou 

aos Debenturistas da 3ª Série, de forma pro rata por número de Debêntures da 2ª Série 



 

e/ou de Debêntures da 3ª Série efetivamente integralizadas será equivalente a 23,0233% 

(vinte e três inteiros e duzentos e trinta e três décimos de milésimos por cento) das Ações 

de emissão da Emissora, já considerando os efeitos integrais da própria conversão das 

Debêntures da 1ª Séries, das Debêntures da 2ª Série e/ou das Debêntures da 3ª Série, bem 

como do Aumento de Capital. 

 

Apenas quantidades inteiras de Ações serão entregues aos Debenturistas, desprezando-se 

qualquer fração. 

 

Maiores informações sobre as Condições Precedentes para Conversão das Debêntures, a 

Conversão e os Procedimentos para Conversão poderão ser encontradas na Escritura de 

Emissão.  

 

Por fim, a Companhia esclarece ainda que esta proposta da administração, bem como o 

Edital de Convocação à referida Assembleia, encontram-se disponíveis nos sites da CVM 

(www.cvm.gov.br) e de Relações com Investidores da Companhia 

(www.dommoenergia.com.br).  

 

Rio de Janeiro, RJ, 10 de outubro de 2017 

 

A Administração 

 

 

 

 

Paulo Narcélio Simões Amaral  

Diretor Presidente, Financeiro e de Relações 

com Investidores 

Dommo Energia S.A. 
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