
 
 
 
 
 

OGX PETRÓLEO E GÁS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CNPJ/MF Nº 08.926.302/0001-05 

NIRE Nº 33.3.0030439-8 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 3ª 

EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE 

COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, DA OGX 

PETRÓLEO E GÁS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSTALADA E SUSPENSA 

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2016, EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016, EM 18 DE MARÇO 

DE 2016, EM 18 DE ABRIL DE 2016, EM 20 DE ABRIL DE 2016, EM 28 DE ABRIL DE 

2016, EM 13 E MAIO DE 2016, EM 31 DE MAIO DE 2016, EM 24 DE JUNHO DE 2016, EM 

15 DE JULHO DE 2016, EM 12 DE AGOSTO DE 2016, EM 31 DE AGOSTO DE 2016, EM 

09 DE SETEMBRO DE 2016,EM 30 DE SETEMBRO DE 2016, EM 15 DE DEZEMBRO DE 

2016, EM 31 JANEIRO DE 2017, EM 31 DE MARÇO DE 2017, EM 02 DE MAIO DE 2017, 

EM 31 DE MAIO DE 2017, EM 31 DE JULHO DE 2017, E REABERTA EM 02 DE 

OUTUBRO DE 2017. 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 11 horas do dia 02 de fevereiro de 2016, na sede a 

Emissora, localizada da Rua do Passeio, nº 56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. 

 

2. CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado do 

Rio de Janeiro nas datas de 18, 19 e 21 de janeiro de 2016 e no Diário Mercantil nas datas de 18, 19 

e 20, em conformidade com as cláusulas 4.19., 7.3.1. (x) e 8.7 do “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 OGX Petróleo e Gás S.A 

– Em Recuperação Judicial.”, celebrada em 13 de fevereiro de 2014, dentre outros, entre a OGX 

PETRÓLEO E GÁS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("Emissora") e a OLIVEIRA 

TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("Agente 

Fiduciário"), conforme aditada (“Escritura” e “Emissão”), e conforme disposto nos artigos 71, §2° e 

124, §1°, II da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

 

3. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 79,64% (setenta e nove vírgula sessenta e quatro por cento) das Debêntures em 



 
 
 
 
 

circulação, conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral 

de Debenturistas (“Ata”), sendo certo que Debenturistas representando 1,09% (um vírgula zero 

nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente Fiduciário. 

Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da Emissora.  

 

4. MESA: Presidida pelo Sr. Thiago Braga Junqueira, e secretariada pela Sra. Monique Garcia. 

 

5. ORDEM DO DIA: Deliberação pelos Debenturistas sobre a proposta da Emissora para 

prorrogação do prazo do “Instrumento Particular de Compromisso de Não Fazer” celebrado em 14 

de maio de 2015 entre a Emissora, Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, OGX 

Áustria GMBH – Em Recuperação Judicial, OGX International GMBH – Em Recuperação Judicial, 

OGX Netherlands B.V., OGX Netherlands Holding B.V., Parnaíba B.V. e o Agente Fiduciário 

(“Contrato”). 

 

6. ABERTURA: O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do 

Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente Ata. 

Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado pela Secretária os 

pressupostos de quorum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos representantes 

dos Debenturistas presentes, e (b) declarado o Sr. Thiago Braga Junqueira, Presidente, e a Sra. 

Monique Garcia, Secretária, instalada, assim, a presente assembleia. Em seguida, foi realizada a 

leitura da Ordem do Dia. 

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo solicitou a suspensão da presente 

assembleia tendo em vista negociações em curso, dentre elas a venda das ações da Parnaíba Gás 

Natural detidas pela Emissora, para reabertura em 19 de fevereiro de 2016, no mesmo horário e 

local. 

 

7. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

7.1. Debenturistas representando 77,84% (setenta e sete vírgula oitenta e quatro por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, aprovaram a suspensão da presente 



 
 
 
 
 

assembleia para reabertura em 19 de fevereiro de 2016, às 11 horas, no mesmo local, quando serão 

deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Ressalvaram ainda que a não objeção à 

suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos 

previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

7.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

7.3. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Reabertura 19 de fevereiro de 2016, às 11 horas 

 

8. REABERTURA: Realizada às 11 horas do dia 19 de fevereiro de 2016, na Rua do Passeio, 

nº 56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente Ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pela Secretária os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarado o Sr. Thiago Braga Junqueira, 

Presidente, e a Sra. Monique Garcia, Secretária, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

O representante do Agente Fiduciário informou também aos presentes que houve um erro de 

digitação na ata da assembleia realizada em 02/02/2016, de forma que o quórum de presença correto 

da referida assembleia foi de 81,02% (oitenta e um vírgula zero dois por cento) das Debêntures em 

circulação, bem como o quórum de aprovação da suspensão da referida assembleia foi de 79,21% 

(setenta e nove vírgula vinte e um por cento) das Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em 

conjunto, e não como constou em ata. Em seguida, foi realizada a leitura da Ordem do Dia. 

 



 
 
 
 
 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo solicitou a suspensão da presente 

assembleia tendo em vista negociações em curso, dentre elas a venda das ações da Parnaíba Gás 

Natural detidas pela Emissora, para reabertura em 18 de março de 2016, no mesmo horário e local. 

 

9. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 81,02% (oitenta e um vírgula zero dois por cento) das Debêntures em circulação, 

conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral de 

Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um vírgula 

zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

10. MESA: Presidida pelo Sr. Thiago Braga Junqueira, e secretariada pela Sra. Monique Garcia. 

 

11. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

11.1. A totalidade dos Debenturistas presentes nesta assembleia aprovaram a rerratificação da ata 

da assembleia realizada em 02/02/2016, de forma a constar que o quórum de presença correto da 

referida assembleia foi de 81,02% (oitenta e um vírgula zero dois por cento) das Debêntures em 

circulação, sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um vírgula zero nove 

por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente Fiduciário, bem 

como o quórum de aprovação da suspensão da referida assembleia foi de 79,21% (setenta e nove 

vírgula vinte e um por cento) das Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, e não 

como constou em ata. 

 

11.2. Debenturistas representando 79,21% (setenta e nove vírgula vinte e um por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 18 de março de 2016, às 11 horas, no mesmo local, quando serão 

deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Ressalvaram ainda que a não objeção à 

suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos 

previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e 



 
 
 
 
 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

11.3. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

11.4. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia para reabertura em 18 de março de 2016, às 11 

horas, no mesmo local, quando serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 

 

Reabertura 18 de março de 2016, às 11 horas 

 

12. REABERTURA: Realizada às 11 horas do dia 18 de março de 2016, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente Ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarado o Sr. Thiago Braga Junqueira, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo Leite, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo solicitou a suspensão da presente 

assembleia tendo em vista negociações em curso, dentre elas a alienação das ações da Parnaíba Gás 

Natural S.A. detidas pela Emissora, para reabertura em 18 de abril de 2016, no mesmo horário e 

local. 

 



 
 
 
 
 

13. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 81,02% (oitenta e um vírgula zero dois por cento) das Debêntures em circulação, 

conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral de 

Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um vírgula 

zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

14. MESA: Presidida pelo Sr. Thiago Braga Junqueira, e secretariada pelo Sr. Nilson Raposo 

Leite. 

 

15. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

15.1. Debenturistas representando 79,21% (setenta e nove vírgula vinte e um por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 18 de abril de 2016, às 11 horas, no mesmo local, quando serão 

deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Ressalvaram ainda que a não objeção à 

suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos 

previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

15.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

15.3. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 



 
 
 
 
 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia para reabertura em 18 de abril de 2016, às 11 

horas, no mesmo local, quando serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 

 

Reabertura 18 de abril de 2016, às 11 horas 

 

16. REABERTURA: Realizada às 11 horas do dia 18 de abril de 2016, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente Ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarado o Sr. Thiago Braga Junqueira, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo Leite, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo solicitou a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 20 de abril de 2016, no mesmo local, às 12:00 horas, tendo em vista 

que está convocada outra Assembleia Geral de Debenturista para o dia 20 de abril de 2016, às 11h, 

para deliberar, dentre outros assuntos, sobre a conversão das Debêntures em ações de emissão da 

Emissora com a dispensa do cumprimento de determinadas Condições Precedentes para Conversão 

das Debêntures. 

 

17. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 81,02% (oitenta e um vírgula zero dois por cento) das Debêntures em circulação, 

conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral de 

Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um vírgula 

zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 



 
 
 
 
 

18. MESA: Presidida pelo Sr. Thiago Braga Junqueira, e secretariada pelo Sr. Nilson Raposo 

Leite. 

 

19. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

19.1. Debenturistas representando 79,21% (setenta e nove vírgula vinte e um por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 20 de abril de 2016, às 12:00 horas, no mesmo local, quando serão 

deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Ressalvaram ainda que a não objeção à 

suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos 

previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

19.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

19.3. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia para reabertura em 20 de abril de 2016, às 12:00 

horas, no mesmo local, quando serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Reabertura 20 de abril de 2016, às 12 horas 

 

20. REABERTURA: Realizada às 12 horas do dia 20 de abril de 2016, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente Ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarado o Sr. Thiago Braga Junqueira, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo Leite, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo solicitou a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 28 de abril de 2016, no mesmo local, às 12:00 horas, tendo em vista 

a suspensão da outra Assembleia Geral de Debenturista realizada nesta mesma data para o dia 28 de 

abril de 2016, às 11h, para deliberar, dentre outros assuntos, sobre a conversão das Debêntures em 

ações de emissão da Emissora com a dispensa do cumprimento de determinadas Condições 

Precedentes para Conversão das Debêntures. 

 

21. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 81,02% (oitenta e um vírgula zero dois por cento) das Debêntures em circulação, 

conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral de 

Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um vírgula 

zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

22. MESA: Presidida pelo Sr. Thiago Braga Junqueira, e secretariada pelo Sr. Nilson Raposo 

Leite. 

 

23. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 



 
 
 
 
 

23.1. Debenturistas representando 79,21% (setenta e nove vírgula vinte e um por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 28 de abril de 2016, às 12:00 horas, no mesmo local, quando serão 

deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Ressalvaram ainda que a não objeção à 

suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos 

previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

23.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

23.3. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia para reabertura em 28 de abril de 2016, às 12:00 

horas, no mesmo local, quando serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 

 

Reabertura 28 de abril de 2016, às 12 horas 

 

24. REABERTURA: Realizada às 12 horas do dia 28 de abril de 2016, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente Ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarado o Sr. Thiago Braga Junqueira, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo Leite, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  



 
 
 
 
 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo solicitou a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 13 de maio de 2016, no mesmo local, às 12:00 horas, tendo em vista 

a suspensão da outra Assembleia Geral de Debenturista realizada nesta mesma data para o dia 13 de 

maio de 2016, às 11 horas, para deliberar, dentre outros assuntos, sobre a conversão das Debêntures 

em ações de emissão da Emissora com a dispensa do cumprimento de determinadas Condições 

Precedentes para Conversão das Debêntures. 

 

25. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 81,02% (oitenta e um vírgula zero dois por cento) das Debêntures em circulação, 

conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral de 

Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um vírgula 

zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

26. MESA: Presidida pelo Sr. Thiago Braga Junqueira, e secretariada pelo Sr. Nilson Raposo 

Leite. 

 

27. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

27.1. Debenturistas representando 79,21% (setenta e nove vírgula vinte e um por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 13 de maio de 2016, às 12:00 horas, no mesmo local, quando serão 

deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Ressalvaram ainda que a não objeção à 

suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos 

previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 



 
 
 
 
 

27.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

27.3. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia para reabertura em 13 de maio de 2016, às 

12:00 horas, no mesmo local, quando serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 

 

Reabertura 13 de maio de 2016, às 12 horas 

 

28. REABERTURA: Realizada às 12 horas do dia 13 de maio de 2016, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente Ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarado o Sr. Thiago Braga Junqueira, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo Leite, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo solicitou a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 31 de maio de 2016, no mesmo local, às 12:00 horas, tendo em vista 

a suspensão da outra Assembleia Geral de Debenturista realizada nesta mesma data para o dia 31 de 

maio de 2016, às 11 horas, para deliberar, dentre outros assuntos, sobre a conversão das Debêntures 

em ações de emissão da Emissora com a dispensa do cumprimento de determinadas Condições 

Precedentes para Conversão das Debêntures. 

 



 
 
 
 
 

29. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 81,02% (oitenta e um vírgula zero dois por cento) das Debêntures em circulação, 

conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral de 

Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um vírgula 

zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

30. MESA: Presidida pelo Sr. Thiago Braga Junqueira, e secretariada pelo Sr. Nilson Raposo 

Leite. 

 

31. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

31.1. Debenturistas representando 79,21% (setenta e nove vírgula vinte e um por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 31 de maio de 2016, às 12:00 horas, no mesmo local, quando serão 

deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Ressalvaram ainda que a não objeção à 

suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos 

previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

31.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

31.3. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 



 
 
 
 
 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia para reabertura em 31 de maio de 2016, às 

12:00 horas, no mesmo local, quando serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 

 

 

Reabertura 31 de maio de 2016, às 12 horas 

 

32. REABERTURA: Realizada às 12 horas do dia 31 de maio de 2016, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente Ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarado o Sr. Thiago Braga Junqueira, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo Leite, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo sugeriu a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 24 de junho de 2016, no mesmo local, às 12:00 horas, tendo em vista 

a suspensão da outra Assembleia Geral de Debenturista realizada nesta mesma data para o dia 24 de 

junho de 2016, às 11 horas, para deliberar, dentre outros assuntos, sobre a conversão das 

Debêntures em ações de emissão da Emissora com a dispensa do cumprimento de determinadas 

Condições Precedentes, conversão esta que enfatizou ser de extrema importância e urgência, pelas 

razões expostas na Assembleia Geral de Debenturista realizada hoje, às 11h . 

 

33. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 81,02% (oitenta e um vírgula zero dois por cento) das Debêntures em circulação, 

conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral de 

Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um vírgula 

zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  



 
 
 
 
 

34. MESA: Presidida pelo Sr. Thiago Braga Junqueira, e secretariada pelo Sr. Nilson Raposo 

Leite. 

 

35. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

35.1. Debenturistas representando 74,72% (setenta e quatro vírgula setenta e dois por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 24 de junho de 2016, às 12:00 horas, no mesmo local, quando serão 

deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Debenturistas titulares de 4,5% (quatro vírgula 

cinco por cento) das Debêntures em circulação das 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, se abstiveram 

quanto à proposta de suspensão. Ressalvaram ainda que a não objeção à suspensão desta assembleia 

não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos previstos na Escritura e 

documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e execução do direito do crédito, 

excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente reservados para todos os fins 

de direito. 

 

35.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

35.3. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia para reabertura em 24 de junho de 2016, às 

12:00 horas, no mesmo local, quando serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 

 

 



 
 
 
 
 

Reabertura 24 de Junho de 2016, às 12 horas 

 

36. REABERTURA: Realizada às 12 horas do dia 24 de junho de 2016, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente Ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarado o Sr. Thiago Braga Junqueira, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo Leite, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo sugeriu a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 15 de julho de 2016, no mesmo local, às 12:00 horas, tendo em vista 

a suspensão da outra Assembleia Geral de Debenturista realizada nesta mesma data para o dia 15 de 

julho de 2016, às 11 horas, para deliberar, dentre outros assuntos, sobre a conversão das Debêntures 

em ações de emissão da Emissora com a dispensa do cumprimento de determinadas Condições 

Precedentes, conversão esta que enfatizou ser de extrema importância e urgência, pelas razões 

expostas na Assembleia Geral de Debenturista realizada hoje, às 11h . 

 

37. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 81,02% (oitenta e um vírgula zero dois por cento) das Debêntures em circulação, 

conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral de 

Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um vírgula 

zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

38. MESA: Presidida pelo Sr. Thiago Braga Junqueira, e secretariada pelo Sr. Nilson Raposo 

Leite. 

 

39. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 



 
 
 
 
 

39.1. Debenturistas representando 74,72% (setenta e quatro vírgula setenta e dois por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 24 de junho de 2016, às 12:00 horas, no mesmo local, quando serão 

deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Debenturistas titulares de 4,5% (quatro vírgula 

cinco por cento) das Debêntures em circulação das 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, se abstiveram 

quanto à proposta de suspensão. Ressalvaram ainda que a não objeção à suspensão desta assembleia 

não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos previstos na Escritura e 

documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e execução do direito do crédito, 

excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente reservados para todos os fins 

de direito. 

 

39.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

39.3. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia para reabertura em 15 de julho de 2016, às 

12:00 horas, no mesmo local, quando serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 

 

Reabertura 15 de Julho de 2016, às 12 horas 

 

40. REABERTURA: Realizada às 12 horas do dia 15 de julho de 2016, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente Ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 



 
 
 
 
 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarado o Sr. Thiago Braga Junqueira, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo Leite, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo sugeriu a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 12 de agosto de 2016, no mesmo local, às 12:00 horas, tendo em 

vista a suspensão da outra Assembleia Geral de Debenturista realizada nesta mesma data para o dia 

12 de agosto de 2016, às 11 horas, para deliberar, dentre outros assuntos, sobre a conversão das 

Debêntures em ações de emissão da Emissora com a dispensa do cumprimento de determinadas 

Condições Precedentes, conversão esta que enfatizou ser de extrema importância e urgência, pelas 

razões expostas na Assembleia Geral de Debenturista realizada hoje, às 11h . 

 

41. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 81,02% (oitenta e um vírgula zero dois por cento) das Debêntures em circulação, 

conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral de 

Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um vírgula 

zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

42. MESA: Presidida pelo Sr. Thiago Braga Junqueira, e secretariada pelo Sr. Nilson Raposo 

Leite. 

 

43. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

43.1. Debenturistas representando 74,72% (setenta e quatro vírgula setenta e dois por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 24 de junho de 2016, às 12:00 horas, no mesmo local, quando serão 

deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Debenturistas titulares de 4,5% (quatro vírgula 

cinco por cento) das Debêntures em circulação das 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, se abstiveram 

quanto à proposta de suspensão. Ressalvaram ainda que a não objeção à suspensão desta assembleia 



 
 
 
 
 

não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos previstos na Escritura e 

documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e execução do direito do crédito, 

excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente reservados para todos os fins 

de direito. 

 

43.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

43.3. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia para reabertura em 12 de agosto de 2016, às 

12:00 horas, no mesmo local, quando serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 

 

Reabertura 12 de Agosto de 2016, às 12 horas 

 

44. REABERTURA: Realizada às 12 horas do dia 12 de agosto de 2016, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarado o Sr. Luis Arthur Terra Alves, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo Leite, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo sugeriu a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 31 de agosto de 2016, no mesmo local, às 12:00 horas, tendo em 

vista a suspensão da outra Assembleia Geral de Debenturista realizada nesta mesma data para o dia 



 
 
 
 
 

31 de agosto de 2016, às 11 horas, para deliberar, dentre outros assuntos, sobre a conversão das 

Debêntures em ações de emissão da Emissora com a dispensa do cumprimento de determinadas 

Condições Precedentes, conversão esta que enfatizou ser de extrema importância e urgência, pelas 

razões expostas na Assembleia Geral de Debenturista realizada hoje, às 11h . 

 

45. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 69,55% (sessenta e nove vírgula cinquenta cinco por cento) das Debêntures em 

circulação, conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral 

de Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um 

vírgula zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

46. MESA: Presidida pelo Sr. Luis Arthur Terra Alves, e secretariada pelo Sr. Nilson Raposo 

Leite. 

 

47. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

47.1. Debenturistas representando 67,75% (sessenta e sete vírgula setenta e cinco por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 31 de agosto de 2016, às 12:00 horas, no mesmo local, quando serão 

deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Ressalvaram ainda que a não objeção à 

suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos 

previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

47.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 



 
 
 
 
 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

47.3. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia para reabertura em 12 de agosto de 2016, às 

12:00 horas, no mesmo local, quando serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 

 

Reabertura 31 de Agosto de 2016, às 12 horas 

 

48. REABERTURA: Realizada às 12 horas do dia 31 de agosto de 2016, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarado o Sr. Luis Arthur Terra Alves, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo Leite, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo sugeriu a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 09 de setembro de 2016, no mesmo local, às 12:00 horas, tendo em 

vista a suspensão da outra Assembleia Geral de Debenturista realizada nesta mesma data para o dia 

09 de setembro de 2016, às 11 horas, para deliberar, dentre outros assuntos, sobre a conversão das 

Debêntures em ações de emissão da Emissora com a dispensa do cumprimento de determinadas 

Condições Precedentes, conversão esta que enfatizou ser de extrema importância e urgência, pelas 

razões expostas na Assembleia Geral de Debenturista realizada hoje, às 11h . 

 

49. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 69,55% (sessenta e nove vírgula cinquenta cinco por cento) das Debêntures em 

circulação, conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral 



 
 
 
 
 

de Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um 

vírgula zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

50. MESA: Presidida pelo Sr. Luis Arthur Terra Alves, e secretariada pelo Sr. Nilson Raposo 

Leite. 

 

51. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

51.1. Debenturistas representando 67,75% (sessenta e sete vírgula setenta e cinco por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 09 de setembro de 2016, às 12:00 horas, no mesmo local, quando 

serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Ressalvaram ainda que a não objeção à 

suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos 

previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

51.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

51.3. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 



 
 
 
 
 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia para reabertura em 09 de setembro de 2016, às 

12:00 horas, no mesmo local, quando serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 

 

Reabertura 09 de Setembro de 2016, às 12 horas 

 

52. REABERTURA: Realizada às 12 horas do dia 09 de setembro de 2016, na Rua do Passeio, 

nº 56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarada a Sra. Janaina Campos Mesquita 

Vaz, Presidente, e a Sra. Monique Garcia, Secretária, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo sugeriu a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 30 de setembro de 2016, no mesmo local, às 12:00 horas, tendo em 

vista a suspensão da outra Assembleia Geral de Debenturista realizada nesta mesma data para o dia 

30 de setembro de 2016, às 11 horas, para deliberar, dentre outros assuntos, sobre a conversão das 

Debêntures em ações de emissão da Emissora com a dispensa do cumprimento de determinadas 

Condições Precedentes, conversão esta que enfatizou ser de extrema importância e urgência, pelas 

razões expostas na Assembleia Geral de Debenturista realizada hoje, às 11h . 

 

53. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 68,73% (sessenta e oito vírgula setenta e três por cento) das Debêntures em 

circulação, conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral 

de Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um 

vírgula zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

54. MESA: Presidida pela Sra. Janaina Campos Mesquita Vaz, e secretariada pela Sra. Monique 

Garcia. 

 



 
 
 
 
 

55. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

55.1. Debenturistas representando 66,93% (sessenta e seis vírgula noventa e três por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 30 de setembro de 2016, às 12:00 horas, no mesmo local, quando 

serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Ressalvaram ainda que a não objeção à 

suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos 

previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

55.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

55.3. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia para reabertura em 30 de setembro de 2016, às 

12:00 horas, no mesmo local, quando serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 

 

Reabertura 30 de Setembro de 2016, às 12 horas 

 

56. REABERTURA: Realizada às 12 horas do dia 30 de setembro de 2016, na Rua do Passeio, 

nº 56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 



 
 
 
 
 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarada a Sra. Janaina Campos Mesquita 

Vaz, Presidente, e a Sra. Monique Garcia, Secretária, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo sugeriu a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 15 de dezembro de 2016, no mesmo local, às 12:00 horas, tendo em 

vista a suspensão da outra Assembleia Geral de Debenturista realizada nesta mesma data para o dia 

15 de dezembro de 2016, às 11 horas, para deliberar, dentre outros assuntos, sobre a conversão das 

Debêntures em ações de emissão da Emissora com a dispensa do cumprimento de determinadas 

Condições Precedentes, conversão esta que enfatizou ser de extrema importância e urgência, pelas 

razões expostas na Assembleia Geral de Debenturista realizada hoje, às 11h . 

 

57. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 76,52% (setenta e seis vírgula cinquenta e dois por cento) das Debêntures em 

circulação, conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral 

de Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um 

vírgula zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

58. MESA: Presidida pela Sra. Janaina Campos Mesquita Vaz, e secretariada pela Sra. Monique 

Garcia. 

 

59. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

59.1. Debenturistas representando 67,75% (sessenta e sete vírgula setenta e cinco por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura em 15 de dezembro de 2016, às 12:00 horas, no mesmo local, quando 

serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Ressalvaram ainda que a não objeção à 

suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos 



 
 
 
 
 

previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

59.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

59.3. Debenturistas titulares de 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de que, por não terem 

instruções de voto para suspensão da presente assembleia, rejeitam a proposta. Ressalvaram ainda 

todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e execução do direito do crédito, 

excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente reservados para todos os fins 

de direito. 

 

59.4. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia para reabertura em 15 de dezembro de 2016, às 

12:00 horas, no mesmo local, quando serão deliberadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 

 

Reabertura 15 de Dezembro de 2016, às 12 horas 

 

60. REABERTURA: Realizada às 12 horas do dia 15 de dezembro de 2016, na Rua do Passeio, 

nº 56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 



 
 
 
 
 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarados o Sr. Luís Arthur Terra Alves, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo sugeriu a suspensão da presente 

assembleia, para que seja reaberta, na sede da Emissora, às 12h de 31 de janeiro de 2017 ou da data 

da realização de nova assembleia a ser convocada, nos termos das deliberações da assembleia 

realizada nesta data às 11h, o que ocorrer primeiro. 

 

61. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 76,52% (setenta e seis vírgula cinquenta e dois por cento) das Debêntures em 

circulação, conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral 

de Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um 

vírgula zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

62. MESA: Presidida pelo Sr. Luís Arthur Terra Alves, e secretariada pelo Sr. Nilson Raposo. 

 

63. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

63.1. Debenturistas representando 67,75% (sessenta e sete vírgula setenta e cinco por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura, na sede da Emissora, às 12h de 31 de janeiro de 2017 ou da data da 

realização de nova assembleia a ser convocada, nos termos das deliberações da assembleia realizada 

nesta data às 11h, o que ocorrer primeiro. Ressalvaram ainda que a não objeção à suspensão desta 

assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos previstos na 

Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e execução do direito 

do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente reservados para 

todos os fins de direito. 

 



 
 
 
 
 

63.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

63.3. Debenturistas titulares de 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de que, por não terem 

instruções de voto para suspensão da presente assembleia, se abstiveram quanto à proposta da 

Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

63.4. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia, para reabertura, na sede da Emissora, às 12h de 

31 de janeiro de 2017 ou da data da realização de nova assembleia a ser convocada, nos termos das 

deliberações da assembleia realizada nesta data às 11h, o que ocorrer primeiro. 

 

Reabertura 31 de Janeiro de 2016, às 12 horas 

 

64. REABERTURA: Realizada às 12 horas do dia 31 de janeiro de 2017, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarados o Sr. Luís Arthur Terra Alves, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 



 
 
 
 
 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo sugeriu a suspensão da presente 

assembleia, para que seja reaberta, na sede da Emissora, às 11h de 31 de março de 2017. 

 

65. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 76,52% (setenta e seis vírgula cinquenta e dois por cento) das Debêntures em 

circulação, conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral 

de Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um 

vírgula zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

66. MESA: Presidida pelo Sr. Luís Arthur Terra Alves, e secretariada pelo Sr. Nilson Raposo. 

 

67. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

67.1. Debenturistas representando 67,75% (sessenta e sete vírgula setenta e cinco por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura, na sede da Emissora, às 12h de 31 de janeiro de 2017 ou da data da 

realização de nova assembleia a ser convocada, nos termos das deliberações da assembleia realizada 

nesta data às 11h, o que ocorrer primeiro. Ressalvaram ainda que a não objeção à suspensão desta 

assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos previstos na 

Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e execução do direito 

do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente reservados para 

todos os fins de direito. 

 

67.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 



 
 
 
 
 

 

67.3. Debenturistas titulares de 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de que, por não terem 

instruções de voto para suspensão da presente assembleia, se abstiveram quanto à proposta da 

Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

67.4. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia, para reabertura, na sede da Emissora, às 11h de 

31 de março de 2017. 

 

Reabertura 31 de Março de 2017, às 11 horas 

 

68. REABERTURA: Realizada às 11 horas do dia 31 de março de 2017, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarados o Sr. Luís Arthur Terra Alves, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo sugeriu a suspensão da presente 

assembleia, para que seja reaberta, na sede da Emissora, às 11h de 02 de maio de 2017. 

 

69. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 76,52% (setenta e seis vírgula cinquenta e dois por cento) das Debêntures em 

circulação, conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral 



 
 
 
 
 

de Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um 

vírgula zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

70. MESA: Presidida pelo Sr. Luís Arthur Terra Alves, e secretariada pelo Sr. Nilson Raposo. 

 

71. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

71.1. Debenturistas representando 67,75% (sessenta e sete vírgula setenta e cinco por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura, na sede da Emissora, às 11h de 02 de maio de 2017. Ressalvaram ainda 

que a não objeção à suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância 

quanto aos seus direitos previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles 

relativos ao exercício e execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os 

quais ficam expressamente reservados para todos os fins de direito. 

 

71.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

71.3. Debenturistas titulares de 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de que, por não terem 

instruções de voto para suspensão da presente assembleia, se abstiveram quanto à proposta da 

Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 



 
 
 
 
 

71.4. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia, para reabertura, na sede da Emissora, às 11h de 

02 maio de 2017. 

 

Reabertura 02 de Maio de 2017, às 11 horas 

 

72. REABERTURA: Realizada às 11 horas do dia 02 de maio de 2017, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarados o Sr. Luís Arthur Terra Alves, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo sugeriu a suspensão da presente 

assembleia, para que seja reaberta, na sede da Emissora, às 11h de 31 de maio de 2017. 

 

73. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 76,52% (setenta e seis vírgula cinquenta e dois por cento) das Debêntures em 

circulação, conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral 

de Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um 

vírgula zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

74. MESA: Presidida pelo Sr. Luís Arthur Terra Alves, e secretariada pelo Sra. Monique 

Garcia. 

 



 
 
 
 
 

75. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

75.1. Debenturistas representando 67,75% (sessenta e sete vírgula setenta e cinco por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 

assembleia para reabertura, na sede da Emissora, às 11h de 31 de maio de 2017. Ressalvaram ainda 

que a não objeção à suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância 

quanto aos seus direitos previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles 

relativos ao exercício e execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os 

quais ficam expressamente reservados para todos os fins de direito. 

 

75.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

75.3. Debenturistas titulares de 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de que, por não terem 

instruções de voto para suspensão da presente assembleia, se abstiveram quanto à proposta da 

Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

75.4. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia, para reabertura, na sede da Emissora, às 11h de 

31 maio de 2017. 

  



 
 
 
 
 

Reabertura 31 de Maio de 2017, às 11 horas 

 

76. REABERTURA: Realizada às 11 horas do dia 31 de maio de 2017, na Rua do Passeio, nº 

56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O representante do Agente Fiduciário propôs aos 

presentes a eleição do Presidente e do Secretário da assembleia para, dentre outras providências, 

lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado 

pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato 

dos representantes dos Debenturistas presentes, e (b) declarados o Sr. Luís Arthur Terra Alves, 

Presidente, e o Sr. Nilson Raposo, Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo discorreu brevemente acerca dos últimos 

andamentos referentes ao acordo, objeto da assembleia de debenturistas realizada em 08 de março 

de 2017, e propôs que a presente assembleia fosse suspensa, para ser reaberta em 31 de julho de 

2017. 

 

77. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 76,52% (setenta e seis vírgula cinquenta e dois por cento) das Debêntures em 

circulação, conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral 

de Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um 

vírgula zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

78. MESA: Presidida pelo Sr. Luís Arthur Terra Alves, e secretariada pelo Sra. Monique 

Garcia. 

 

79. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

79.1. Debenturistas representando 67,75% (sessenta e sete vírgula setenta e cinco por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, não objetaram a suspensão da presente 



 
 
 
 
 

assembleia para reabertura, na sede da Emissora, às 11h de 31 de julho de 2017. Ressalvaram ainda 

que a não objeção à suspensão desta assembleia não implica em qualquer renúncia ou tolerância 

quanto aos seus direitos previstos na Escritura e documentos correlatos, notadamente aqueles 

relativos ao exercício e execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os 

quais ficam expressamente reservados para todos os fins de direito. 

 

79.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a proposta 

da Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

79.3. Debenturistas titulares de 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de que, por não terem 

instruções de voto para suspensão da presente assembleia, se abstiveram quanto à proposta da 

Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

79.4. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia, para reabertura, na sede da Emissora, às 11h de 

31 julho de 2017. 

 

Reabertura 31 de julho de 2017, às 11 horas 

 

80. REABERTURA: Realizada às 11 horas do dia 31 de julho de 2017, na sede da Companhia. 

O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do Presidente e do Secretário 

da assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram 



 
 
 
 
 

abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado pelo Secretário os pressupostos de quórum e 

convocação, bem como os instrumentos de mandato dos representantes dos Debenturistas presentes, 

e (b) declarados o Sr. Luís Arthur Terra Alves, Presidente, e o Sr. Nilson Raposo, Secretário, 

instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo discorreu brevemente acerca dos últimos 

andamentos referentes ao acordo objeto do fato relevante do dia 24 de julho de 2017 e dos 

preparativos para sua implementação. 

 

81. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 76,52% (setenta e seis vírgula cinquenta e dois por cento) das Debêntures em 

circulação, conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral 

de Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um 

vírgula zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

82. MESA: Presidida pelo Sr. Luís Arthur Terra Alves, e secretariada pela Sra. Monique 

Garcia. 

 

83. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

83.1. Debenturistas representando 67,75% (sessenta e sete vírgula setenta e cinco por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se pela suspensão da 

presente assembleia para reabertura, na Rua Lauro Müller, 116 – 38º andar, sala 3802, botafogo, 

Rio de Janeiro/RJ, às 11h de 02 de outubro de 2017 ou da data da realização de nova assembleia a 

ser convocada para aprovação das providências necessárias para conversão das debêntures em ações 

de emissão da Companhia, nos termos do acordo, objeto do fato relevante do dia 24 de julho de 

2017, o que ocorrer primeiro. Ressalvaram ainda que a referida manifestação não implica em 

qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos previstos na Escritura e documentos 



 
 
 
 
 

correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e execução do direito do crédito, excussão e 

constituição das garantias, os quais ficam expressamente reservados para todos os fins de direito. 

 

83.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a 

suspensão da presente assembleia. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles 

relativos ao exercício e execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os 

quais ficam expressamente reservados para todos os fins de direito. 

 

83.3. Debenturistas titulares de 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de que, por não terem 

instruções de voto para suspensão da presente assembleia, se abstiveram quanto à proposta da 

Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

83.4. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia, para reabertura, na Rua Lauro Müller, 116 – 

38º andar, sala 3802, botafogo, Rio de Janeiro/RJ, às 11h de 02 de outubro de 2017 ou da data da 

realização de nova assembleia a ser convocada para aprovação das providências necessárias para 

conversão das debêntures em ações de emissão da Companhia, nos termos do acordo, objeto do fato 

relevante do dia 24 de julho de 2017, o que ocorrer primeiro.  

 

Reabertura 02 de outubro de 2017, às 11 horas 

 

84. REABERTURA: Realizada às 11 horas do dia 02 de outubro de 2017, na sede da 

Companhia. O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do Presidente e do 

Secretário da assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida 



 
 
 
 
 

eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido (a) verificado pelo Secretário os pressupostos de 

quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos representantes dos Debenturistas 

presentes, e (b) declarados o Sr. Luís Arthur Terra Alves, Presidente, e o Sr. Nilson Raposo Leite, 

Secretário, instalada, assim, a presente assembleia.  

 

Passada a palavra ao representante da Emissora, o mesmo discorreu brevemente acerca dos últimos 

andamentos referentes ao acordo objeto do fato relevante do dia 24 de julho de 2017 e dos 

preparativos para sua implementação. 

 

85. PRESENÇA: Presentes os Debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão, representando, 

em conjunto, 76,52% (setenta e seis vírgula cinquenta e dois por cento) das Debêntures em 

circulação, conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral 

de Debenturistas (“Ata”), sendo certo que dentre estes, Debenturistas representando 1,09% (um 

vírgula zero nove por cento) das Debêntures em circulação enviaram instrução de voto ao Agente 

Fiduciário. Presentes ainda os representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e os representantes da 

Emissora.  

 

86. MESA: Presidida pelo Sr. Luís Arthur Terra Alves, e secretariada pela Sr. Nilson Raposo 

Leite. 

 

87. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 

deliberado conforme se segue: 

 

87.1. Debenturistas representando 67,75% (sessenta e sete vírgula setenta e cinco por cento) das 

Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se pela suspensão da 

presente assembleia para reabertura, na Rua Lauro Müller, 116 – 38º andar, sala 3802, botafogo, 

Rio de Janeiro/RJ, às 11h de 11 de novembro de 2017 ou da data da realização de nova assembleia a 

ser convocada para aprovação das providências necessárias para conversão das debêntures em ações 

de emissão da Companhia, nos termos do acordo, objeto do fato relevante do dia 24 de julho de 

2017, o que ocorrer primeiro. Ressalvaram ainda que a referida manifestação não implica em 

qualquer renúncia ou tolerância quanto aos seus direitos previstos na Escritura e documentos 



 
 
 
 
 

correlatos, notadamente aqueles relativos ao exercício e execução do direito do crédito, excussão e 

constituição das garantias, os quais ficam expressamente reservados para todos os fins de direito. 

 

87.2. Debenturistas titulares de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de não aprovar a 

suspensão da presente assembleia. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles 

relativos ao exercício e execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os 

quais ficam expressamente reservados para todos os fins de direito. 

 

87.3. Debenturistas titulares de 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se no sentido de que, por não terem 

instruções de voto para suspensão da presente assembleia, se abstiveram quanto à proposta da 

Emissora. Ressalvaram ainda todos os seus direitos, em especial, aqueles relativos ao exercício e 

execução do direito do crédito, excussão e constituição das garantias, os quais ficam expressamente 

reservados para todos os fins de direito. 

 

87.4. Debenturistas titulares de 1,09 % (um vírgula zero nove por cento) das Debêntures em 

circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se mediante instrução de voto escrita, 

nos termos da cláusula 8.16 da Escritura de Emissão, por não aprovar a matéria constante da Ordem 

do Dia.  

 

Desta forma, restou suspensa a presente assembleia, para reabertura, na Rua Lauro Müller, 116 – 

38º andar, sala 3802, botafogo, Rio de Janeiro/RJ, às 11h de 30 de novembro de 2017 ou da data da 

realização de nova assembleia a ser convocada para aprovação das providências necessárias para 

conversão das debêntures em ações de emissão da Companhia, nos termos do acordo, objeto do fato 

relevante do dia 24 de julho de 2017, o que ocorrer primeiro. 

 

(o restante da página foi intencionalmente deixado em branco) 

 

 

 



 
 
 
 
 

88. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve 

qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e 

lavrada a presente Ata em forma de sumário, que após lida e achada conforme, foi assinada pelos 

presentes.  

 

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2017. 

Mesa: 

 

 

_________________________________ 

Luís Arthur Terra Alves 

Presidente 

_________________________________ 

Nilson Raposo Leite 

Secretário 

 

Emissora: 

 

 

DOMMO ENERGIA S.A.  

Por: Pedro Luiz Sério da Costa e Paulo Narcélio Simões Amaral 

 

Agente Fiduciário: 

 

 

 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Por: Nilson Raposo Leite 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

(Anexo I da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª, 2ª E 3ª Séries da 3ª Emissão de 

Debêntures Simples, Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia 

Fidejussória Adicional, da OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial, Instalada e 

Suspensa em 02 de Fevereiro de 2016, em 19 de Fevereiro de 2016, em 18 de Março de 2016, em 

18 de Abril de 2016, em 20 de Abril de 2016, em 28 de Abril de 2016, em 13 e Maio de 2016, em 31 

de Maio de 2016, em 24 de Junho de 2016, em 15 de julho de 2016, em 12 de Agosto de 2016, em 

31 de Agosto de 2016  em 09 de setembro de 2016, em 30 de setembro de 2016, em 15 de dezembro 

de 2016, em 31 de janeiro de 2017, em 31 de março de 2017, em 02 de maio de 2017, em 31 de 

maio de 2017, em 31 de julho de 2017 e reaberta em 02 de outubro de 2017) 

 

Lista dos Debenturistas da 3ª Série, cujo voto foi considerado mediante instruções de voto, as quais 

encontram-se arquivadas na sede do Agente Fiduciário: 

 

 

Série Responsável Razao Social Participante Qnt % 

3ª SÉRIE Rogério Chor KEENSBURG VENTURES CORPORATION 185 0,04% 

3ª SÉRIE Jacob Chor JACOB CHOR 8 0,00% 

3ª SÉRIE Kathleen Harley CAPITAL VENTURES INTERNATIONAL 550 0,11% 

3ª SÉRIE Jean-Jacques Durand JEAN JACQUES DURAND 57 0,01% 

3ª SÉRIE Dermot Keane BRENNUS FUND L.P. 377 0,07% 

3ª SÉRIE Robert Murrow and James McWillian EUROPEAN DISTRESSED MAC LIMITED 220 0,04% 

3ª SÉRIE Robert Murrow and James McWillian CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC 442 0,09% 

3ª SÉRIE Jean-Jacques Durand EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS 2651 0,52% 

3ª SÉRIE Robert Murrow and James McWillian GLG MARKET NEUTRAL FUND 196 0,04% 

3ª SÉRIE Robert Murrow and James McWillian GLG EUROPEAN DISTRESSED FUND 549 0,11% 

3ª SÉRIE Robert Murrow and James McWillian GLG EUROPEAN DISTRESSED MASTER FUND LTD. 368 0,07% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

(1/3 Lista de Presença de Debenturistas da 1ª, 2ª E 3ª Séries da 3ª Emissão de Debêntures Simples, 

Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Fidejussória Adicional, da 

OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial, Instalada e Suspensa em 02 de Fevereiro de 

2016, em 19 de Fevereiro de 2016, em 18 de Março de 2016, em 18 de Abril de 2016, em 20 de 

Abril de 2016, em 28 de Abril de 2016, em 13 e Maio de 2016, em 31 de Maio de 2016, em 24 de 

Junho de 2016,em 15 de julho de 2016,em 12 de Agosto de 2016, em 31 de Agosto de 2016, em 09 

de setembro de 2016, em 30 de setembro de 2016,em 15 de dezembro de 2016, em 31 de janeiro de 

2017, em 31 de março de 2017, em 02 de maio de 2017, em 31 de maio de 2017, em 31 de julho de 

2017 e reaberta em 02 de outubro de 2017) 

 

 

p.p. Luís Arthur Terra Alves 

ALFINOR S/A / 1ª SÉRIE / 17053 de debêntures 

ALFINOR S/A / 2ª SÉRIE / 13513 de debêntures 

BP Brazil Investments 2 LLC / 1ª SÉRIE / 26964 de debêntures 

BP Brazil Investments 2 LLC / 2ª SÉRIE / 21366 de debêntures 

BP Brazil Investments 3 LLC / 1ª SÉRIE / 19840 de debêntures 

BP Brazil Investments 3 LLC / 2ª SÉRIE / 15722 de debêntures 

BP Brazil Investments 4 LLC / 1ª SÉRIE / 22423 de debêntures 

BP Brazil Investments 4 LLC / 2ª SÉRIE / 17767 de debêntures 

CAS OGX SPE I LLC / 1ª SÉRIE / 101 de debêntures 

CAS OGX SPE I LLC / 2ª SÉRIE / 80 de debêntures 

CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC / 1ª SÉRIE / 12912 de debêntures 

CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC / 2ª SÉRIE / 10232 de debêntures 

EMERGING MARKETS SPECIAL OPPORTUNITIES LTD / 1ª SÉRIE / 642 de debêntures 

EMERGING MARKETS SPECIAL OPPORTUNITIES LTD / 2ª SÉRIE / 509 de debêntures 

EMSO ROSE FUND LIMITED / 1ª SÉRIE / 553 de debêntures 

EMSO ROSE FUND LIMITED / 2ª SÉRIE / 438 de debêntures 

EMSO SAGUARO FUND LIMITED / 1ª SÉRIE / 754 de debêntures 

EMSO SAGUARO FUND LIMITED / 2ª SÉRIE / 597 de debêntures 

EMSO TULIP FUND LIMITED / 1ª SÉRIE / 421 de debêntures 

EMSO TULIP FUND LIMITED / 2ª SÉRIE / 334 de debêntures 

GCOF OGX SPE I LLC / 1ª SÉRIE / 7010 de debêntures 

GCOF OGX SPE I LLC / 2ª SÉRIE / 5555 de debêntures 

LVS I SPE XV LLC / 1ª SÉRIE / 51550 de debêntures 

LVS I SPE XV LLC / 2ª SÉRIE / 40849 de debêntures 

PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND / 1ª SÉRIE / 4166 de debêntures 

PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND / 2ª SÉRIE / 3301 de debêntures 

PIMCO DIVIDEND AND INCOME BUILDER FUND / 1ª SÉRIE / 50 de debêntures 

PIMCO DIVIDEND AND INCOME BUILDER FUND / 2ª SÉRIE / 40 de debêntures 

PIMCO DYNAMIC CREDIT INCOME FUND / 1ª SÉRIE / 6853 de debêntures 

PIMCO DYNAMIC CREDIT INCOME FUND / 2ª SÉRIE / 7904 de debêntures 

PIMCO DYNAMIC INCOME FUND / 1ª SÉRIE / 2102 de debêntures 

PIMCO DYNAMIC INCOME FUND / 2ª SÉRIE / 1665 de debêntures 

PIMCO FLOATING INCOME FUND / 1ª SÉRIE / 2442 de debêntures 

PIMCO FLOATING INCOME FUND / 2ª SÉRIE / 1935 de debêntures 

PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC / 1ª SÉRIE / 3775 de debêntures 

PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC / 2ª SÉRIE / 2992 de debêntures 



 
 
 
 
 

 

(2/3 Lista de Presença de Debenturistas da 1ª, 2ª E 3ª Séries da 3ª Emissão de Debêntures Simples, 

Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Fidejussória Adicional, da 

OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial, Instalada e Suspensa em 02 de Fevereiro de 

2016, em 19 de Fevereiro de 2016, em 18 de Março de 2016, em 18 de Abril de 2016, em 20 de 

Abril de 2016, em 28 de Abril de 2016, em 13 e Maio de 2016, em 31 de Maio de 2016, em 24 de 

Junho de 2016, em 15 de julho de 2016,em 12 de Agosto de 2016, em 31 de Agosto de 2016, em 09 

de setembro de 2016, em 30 de setembro de 2016,em 15 de dezembro de 2016,em 31 de janeiro de 

2017, em 31 de março de 2017, em 02 de maio de 2017, em 31 de maio de 2017, 31 de julho de 

2017 e reaberta em 02 de outubro de 2017) 

 

 

 

 

p.p. Luís Arthur Terra Alves 

PIMCO FUNDS: PIMCO INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEXPLUS A S F / 1ª SÉRIE / 

491 de debêntures 

PIMCO FUNDS: PIMCO INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEXPLUS A S F / 2ª SÉRIE / 

389 de debêntures 

PIMCO FUNDS: PIMCO SMALL COMPANY FUNDAMENTAL I AR ST FUND / 1ª SÉRIE / 

201 de debêntures 

PIMCO FUNDS: PIMCO SMALL COMPANY FUNDAMENTAL I AR ST FUND / 2ª SÉRIE / 

159 de debêntures 

PIMCO FUNDS: PIMCO WORLDWIDE FUNDAMENTAL ADVANTAGE AR S F / 1ª SÉRIE / 

201 de debêntures 

PIMCO FUNDS: PIMCO WORLDWIDE FUNDAMENTAL ADVANTAGE AR S F / 2ª SÉRIE / 

159 de debêntures 

PIMCO GLOBAL STOCKSPLUS & INCOME FUND / 1ª SÉRIE / 434 de debêntures 

PIMCO GLOBAL STOCKSPLUS & INCOME FUND / 2ª SÉRIE / 344 de debêntures 

PIMCO INCOME FUND / 1ª SÉRIE / 22235 de debêntures 

PIMCO INCOME FUND / 2ª SÉRIE / 17620 de debêntures 

PIMCO INCOME OPPORTUNITY FUND / 1ª SÉRIE / 881 de debêntures 

PIMCO INCOME OPPORTUNITY FUND / 2ª SÉRIE / 698 de debêntures 

PIMCO MONTHLY INCOME FUND (CANADA) / 1ª SÉRIE / 3121 de debêntures 

TOF OGX SPE I LLC / 1ª SÉRIE / 252 de debêntures 

TOF OGX SPE I LLC / 2ª SÉRIE / 200 de debêntures 

 

 

 

 

 

 

 

p.p. Thomaz Luiz Sant' Ana 

AUTONOMY MASTER FUND LIMITED / 3ª SÉRIE / 2078 de debêntures 

FIRENZE CORPORATE INC. / 3ª SÉRIE / 27 de debêntures 

FSB INVESTIMENTS LTD - BANCO BRADESCO SA / 3ª SÉRIE / 1130 de debêntures 

GAM TRADING (Nº 37) INC. / 3ª SÉRIE / 311 de debêntures 



 
 
 
 
 

QUAKER INVESTMENT TRUST / 3ª SÉRIE / 132 de debêntures 

(3/3 Lista de Presença de Debenturistas da 1ª, 2ª E 3ª Séries da 3ª Emissão de Debêntures Simples, 

Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Fidejussória Adicional, da 

OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial, Instalada e Suspensa em 02 de Fevereiro de 

2016, em 19 de Fevereiro de 2016, em 18 de Março de 2016, em 18 de Abril de 2016, em 20 de 

Abril de 2016, em 28 de Abril de 2016, em 13 e Maio de 2016, em 31 de Maio de 2016, em 24 de 

Junho de 2016, em 15 de julho de 2016,em 12 de Agosto de 2016, em 31 de Agosto de 2016, em 09 

de setembro de 2016, em 30 de setembro de 2016,em 15 de dezembro de 2016, em 31 de janeiro de 

2017, em 31 de março de 2017, em 02 de maio de 2017, em 31 de maio de 2017, em 31 de julho de 

2017 e reaberta em 02 de outubro de 2017 ). 

 

 

 

p.p. Eduardo Moreira Ribeiro 

DUPONT PENSION TRUST / 1ª SÉRIE / 15796 de debentures 

DUPONT PENSION TRUST / 2ª SÉRIE / 7577 de debêntures 

LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC. / 1ª SÉRIE / 2538 de debêntures 

LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC. / 2ª SÉRIE / 2011 de debêntures 

LORD ABBETT INVESTMENT TRUST - LORD A INFLATION FOCUSED FUND / 1ª SÉRIE / 

29 de debêntures 

LORD ABBETT INVESTMENT TRUST - LORD A INFLATION FOCUSED FUND / 2ª SÉRIE / 

22 de debêntures 

LORD ABBETT INVESTMENT TRUST - LORD A SHORT DURATION I FUND / 1ª SÉRIE / 

3952 de debêntures 

LORD ABBETT INVESTMENT TRUST - LORD A SHORT DURATION I FUND / 2ª SÉRIE / 

3131 de debêntures 

LORD ABBETT INVESTMENT TRUST-LORD ABBETT TOTAL RETURN FUND / 1ª SÉRIE / 

219 de debêntures 

LORD ABBETT INVESTMENT TRUST-LORD ABBETT TOTAL RETURN FUND / 2ª SÉRIE / 

174 de debêntures 

LORD ABBETT INVESTMENT TRUST - LORD ABBETT INCOME FUND / 1ª SÉRIE / 229 de 

debêntures 

LORD ABBETT INVESTMENT TRUST - LORD ABBETT INCOME FUND / 2ª SÉRIE / 181 de 

debêntures 
 


