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DOMMO ENERGIA S.A. 

CNPJ/MF N.º 08.926.302/0001-05 

NIRE 33.3.0030439-8 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 

Nos termos das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nos 358, de 3 de 

janeiro de 2002 e 480, de 7 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 480”), conforme 

alteradas, os administradores da Dommo Energia S.A. (“Companhia”) vêm a público 

informar que, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de outubro de 

2017, foi aprovado o aumento de capital da Companhia, no valor total de 

R$ 1.045.088.218,30 (um bilhão, quarenta e cinco milhões, oitenta e oito mil, duzentos e 

dezoito reais e trinta centavos), com a emissão de 799.633.206 (setecentos e noventa e 

nove milhões, seiscentos e trinta e três mil, duzentas e seis) novas ações ordinárias, 

nominativas, escriturais e sem valor nominal, mediante capitalização de créditos, dentro 

do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia 

(“Aumento de Capital”).   

 

Em conformidade com o artigo 30, inciso XXXII, da Instrução CVM 480, a Companhia 

divulga abaixo o Anexo 30-XXXII da Instrução CVM 480, contendo informações e detalhes 

a respeito do Aumento de Capital e do procedimento para subscrição das ações ordinárias 

então emitidas:  

 

ANEXO 30-XXXII DA INSTRUÇÃO CVM 480 

 

Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de 

Administração 

 

1. O emissor deve divulgar ao mercado o valor do aumento e do novo 

capital social, e se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de 

debêntures ou outros títulos de dívida em ações; (b) exercício de direito de 

subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; 

ou (d) subscrição de novas ações.  

 

O capital social da Companhia será aumentado no valor total de R$ 1.045.088.218,30 (um 

bilhão, quarenta e cinco milhões, oitenta e oito mil, duzentos e dezoito reais e trinta 

centavos), passando este de R$ 8.607.471.061,07 (oito bilhões, seiscentos e sete milhões, 
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quatrocentos e setenta e um mil, sessenta e um reais e sete centavos) para 

R$ 9.652.559.279,37 (nove bilhões, seiscentos e cinquenta e dois milhões, quinhentos e 

cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), mediante 

capitalização de créditos, nos termos do artigo 171, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), dentro do limite do capital 

autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, mediante a emissão 

privada de 799.633.206 (setecentos e noventa e nove milhões, seiscentos e trinta e três 

mil, duzentas e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

 

2. O emissor deve explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e 

suas consequências jurídicas e econômicas.  

 

Nos termos do Acordo com Credores, os créditos a serem capitalizados decorrem do (i) 

“Incremental Facility – Export Prepayment Agreement” celebrado em 23 de junho de 2014 

entre a Companhia e certos credores ("Credores IF"), crédito esse que será cedido pelos 

Credores IF para a subsidiária da Companhia, OGX Austria GmbH até a data de 

integralização do presente aumento, em contrapartida à emissão, pela OGX Austria GmbH 

em favor dos Credores IF, de notas promissórias com garantia fidejussória da Companhia, 

as quais, por sua vez, serão contribuídas pelos Credores IF para a Settlement Shareco LP 

(“Newco”) e cuja totalidade do saldo devedor contra a Companhia (por força da garantia 

fidejussória) corresponde a US$ 105.680.539,75 (cento e cinco milhões, seiscentos e 

oitenta mil e quinhentos e trinta e nove dólares norte-americanos e setenta e cinco 

centavos), dos quais US$ 79.072.583,65 (setenta e nove milhões, setenta e dois mil, 

quinhentos e oitenta e três dólares norte-americanos e sessenta e cinco centavos), 

correspondentes na presente data a R$ 250.501.945,03 (duzentos e cinquenta milhões, 

quinhentos e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e três centavos), serão 

capitalizados na Companhia e a diferença será paga pela Companhia aos Credores IF na 

forma prevista no Acordo com Credores; e (ii) “Bare Boat Charter Agreement” celebrado 

em 06 de março de 2012 e aditado em 12 de setembro de 2014 entre OSX 3 Leasing B.V. 

e OSX 3 Holding B.V. (em conjunto, “Credor OSX3” e, em conjunto com NewCo, 

“Credores”) e a Companhia, cuja totalidade do saldo devedor contra a Companhia 

corresponde a US$ 277.424.330,23 (duzentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e 

vinte e quatro mil, trezentos e trinta dólares norte-americanos e vinte e três centavos), 

dos quais US$ 250.816.374,13 (duzentos e cinquenta milhões, oitocentos e dezesseis mil, 

trezentos e setenta e quatro dólares norte-americanos e treze centavos) correspondentes 

na presente data a R$ 794.586.273,27 (setecentos e noventa e quatro milhões, 

quinhentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) 
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serão capitalizados na Companhia e a diferença será paga pela Companhia ao Credor 

OSX3 na forma prevista no Acordo com Credores. Nos termos do Acordo com Credores, 

após a efetivação do aumento de capital, mediante a capitalização dos créditos e entrega 

pela Companhia aos Credores das ações a que fazem jus e de eventual parcela em 

dinheiro decorrente do exercício do direito de preferência dos acionistas, os créditos 

restarão extintos, nada mais tendo tais Credores a reclamar da Companhia a este título a 

qualquer tempo.  

 

O Aumento de Capital terá importantes consequências econômicas para a Companhia, 

uma vez que faz parte do Acordo com Credores, que tem o objetivo de sanear todo o 

endividamento da Companhia, com a entrega de participação acionária a seus principais 

credores. A Companhia entende que o Acordo com Credores que prevê este Aumento de 

Capital é uma medida essencial para permitir que a Companhia saia das dificuldades 

financeiras em que se encontra. Além disso, o Aumento de Capital poderá levar à diluição 

da participação dos atuais acionistas da Companhia que deixarem de exercer seu direito 

de preferência para subscrição das ações ordinárias emitidas no âmbito do Aumento de 

Capital. 

 

3. O emissor deve fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável.  

 

Vide parecer do Conselho Fiscal anexo ao presente Aviso aos Acionistas na forma do 

Anexo I.  

 

4. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações, o emissor 

deve:  

 

(a) descrever a destinação dos recursos:  

 

Tendo em vista se tratar de capitalização de créditos, os recursos aportados pelos 

acionistas em decorrência de eventual exercício dos seus respectivos direitos de 

preferência serão transferidos aos Credores em pagamento total ou parcial, conforme o 

caso, dos seus respectivos créditos, nos termos do artigo 171, § 2º, da Lei das Sociedades 

por Ações. 
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(b) informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe:  

 

Em razão do Aumento de Capital, serão emitidas 799.633.206 (setecentos e noventa e 

nove milhões, seiscentos e trinta e três mil, duzentas e seis) novas ações ordinárias, 

nominativas, escriturais e sem valor nominal.  

 

(c) descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a 

serem emitidas:  

 

As novas ações emitidas farão jus, em igualdade de condições com as já existentes, a 

todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais 

remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data do 

Aumento de Capital.  

 

(d) informar se as partes relacionadas, tal como definidas pelas regras 

contábeis que tratam desse assunto, subscreverão ações no aumento de 

capital, especificando os respectivos montantes, quando esses montantes já 

forem conhecidos:  

 

Não há partes relacionadas envolvidas na operação. 

 

(e) informar o preço de emissão das novas ações:  

 

O preço de emissão por ação foi fixado em R$ 1,3069595. Maiores informações sobre o 

critério de cálculo do preço de emissão de ações no âmbito do Aumento de Capital 

encontram-se descritas no item 4(h) abaixo.  

 

(f) informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de 

ações sem valor nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à 

reserva de capital:  

 

As ações de emissão da Companhia não têm valor nominal e não haverá destinação à 

reserva de capital.  
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(g) fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento 

de capital, sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento:  

 

O Aumento de Capital, no âmbito do Acordo com Credores, tem por fim sanear as dívidas 

da Companhia, capitalizando a totalidade de tais créditos e convertendo-os em 

participação acionária da Companhia a ser entregue aos seus respectivos Credores. 

 

Tendo em vista que será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência 

nos termos do artigo 171, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, não haverá diluição dos 

acionistas que subscreverem todas as ações a que têm direito. Somente terá a 

participação diluída o acionista que optar por não exercer o seu direito de preferência ou 

exercê-lo parcialmente.  

 

Para a determinação do Preço de Emissão, a administração da Companhia considerou, ao 

negociar com seus credores, as metodologias permitidas pelo artigo 170, § 1º, da Lei das 

Sociedades por Ações, a atual situação financeira da Companhia (que tem elevado 

endividamento e patrimônio líquido negativo, comprometendo a sua perspectiva de 

rentabilidade futura) e, neste contexto, a necessidade de concluir a operação prevista no 

Term Sheet objeto do Fato Relevante divulgado pela Companhia em 10 de janeiro de 2017 

(“Term Sheet”) e no Acordo Definitivo objeto do Fato Relevante divulgado pela Companhia 

em 24 de julho de 2017 (“Acordo com Credores”) como forma de sanar esta situação 

financeira, com os respectivos benefícios para a Companhia e seus acionistas já declinados 

nos mencionados Fatos Relevantes, tendo considerado o Preço de Emissão justo de modo 

a não causar diluição injustificada a seus acionistas.  

 

Cumpre ressaltar que, confirmando o acima exposto, o Preço de Emissão encontra-se em 

linha com a atual cotação das ações de emissão da Companhia, corroborando a visão da 

administração da Companhia de que a diluição causada pelo presente aumento não 

acarreta diluição injustificada aos acionistas. 

 

(h) informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, 

pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua 

escolha:  

 

O Aumento de Capital está inserido no contexto do Acordo com Credores, que tem por fim 

sanear as dívidas da Companhia, capitalizando a totalidade de seu endividamento e 
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convertendo-o em participação acionária da Companhia a ser entregue aos seus 

respectivos Credores.  

 

Para a determinação do preço de emissão de R$ 1,3069595, a administração da 

Companhia considerou, ao negociar com seus credores, as metodologias permitidas pelo 

artigo 170, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a atual situação financeira da 

Companhia (que tem elevado endividamento e patrimônio líquido negativo, 

comprometendo a sua perspectiva de rentabilidade futura) e, neste contexto, a 

necessidade de concluir a operação prevista no Acordo com Credores.   

 

(i) caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em 

relação ao valor de mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar 

como ele foi determinado:  

 

O Preço de Emissão está em linha com a cotação, sem ágio ou deságio 

significativos. 

 

(j) fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a 

fixação do preço de emissão:  

 

Não aplicável.  

 

(k) informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da 

Companhia nos mercados em que são negociadas, identificando:  

 

 cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) 

anos:  

 

Cotação 2016 2015 2014* 

Mínima R$0,44 R$1,62 Não Aplicável 

Média R$2,02 R$12,09 Não Aplicável 

Máxima R$6,70 R$38,39 Não Aplicável 

*A Companhia passou a ter suas ações listadas em bolsa de valores em 
29.12.2014, tendo a primeira negociação ocorrido em 31.03.2015. 
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 cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 

(dois) anos:  

 

 2016 2015 

Cotação 1T16 2T16 3T16 4T16 1T15 2T15 3T15 4T15 

Mínima R$0,44 R$1,35 R$1,37 R$2,10 R$1,62 R$10,66 R$6,40 R$6,00 

Média R$1,29 R$1,86 R$2,37 R$2,38 R$1,62 R$18,51 R$7,71 R$8,37 

Máxima R$6,70 R$2,43 R$2,97 R$4,03 R$1,62 R$38,39 R$10,06 R$10,87 

 

 cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 

(seis) meses:  

 

Cotação Setembro Agosto Julho Junho Maio Abril 

Mínima R$1,31 R$1,56 R$2,63 R$0,98 R$0,91 R$1,00 

Média R$1,57 R$2,06 R$2,82 R$1,81 R$1,03 R$1,06 

Máxima R$1,93 R$2,81 R$3,04 R$2,78 R$1,11 R$1,25 

 

 cotação média nos últimos 90 (noventa) dias:  

 

Cotação média do período de 30 de junho de 2017 até 29 de setembro de 

2017: R$ 2,15. 

 

(l) informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital 

realizados nos últimos 3 (três) anos:  

 

# Data do Aumento de Capital Preço de emissão das ações (R$) 

1.  06.02.2014 1,00 

2.  30.09.2014 1,00 

3.  16.10.2014 160,00 

4.  30.03.2016 9,38 

 

(m) apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão: 

 

O percentual de diluição para os acionistas que não subscreverem qualquer ação como 

resultado do exercício de direito de preferência no âmbito do Aumento de Capital será de 

85,7142857143% 
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(n) informar os prazos, condições e forma de subscrição e 

integralização das ações emitidas: 

 

Será concedido a todos os acionistas titulares de ações da Companhia no encerramento do 

pregão de 05 de outubro de 2017, o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito 

de preferência, iniciando-se em 10 de outubro de 2017 (inclusive) e terminando em 08 de 

novembro de 2017 (inclusive). A partir de, e inclusive, o dia 06 de outubro de 2017, as 

ações serão negociadas ex-direito à subscrição das ações emitidas em decorrência do 

Aumento de Capital. As ações subscritas no âmbito do Aumento de Capital, em razão do 

exercício do direito de preferência, deverão ser integralizadas à vista, no momento da 

subscrição, em moeda corrente nacional, observadas as regras e procedimentos próprios 

do Banco Itaú Unibanco S.A., na qualidade de instituição escrituradora das ações 

ordinárias de emissão da Companhia, e da Central Depositária de Ativos da 

BM&FBOVESPA.  

 

Os acionistas poderão ceder livremente seus direitos de preferência, nos termos do artigo 

171, § 6º, da Lei das Sociedades por Ações. Os acionistas titulares de ações de emissão 

da Companhia escrituradas no Banco Itaú Unibanco S.A. que desejarem ceder os seus 

direitos de preferência à subscrição (que incluem o direito à subscrição de sobras), 

poderão fazê-lo através de uma das agências especializadas do Banco Itaú Unibanco S.A. 

Os acionistas cujas ações estiverem custodiadas na BM&FBOVESPA deverão procurar seus 

agentes de custódia. 

 

Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia escrituradas no Banco Itaú 

Unibanco S.A. que desejarem exercer seu direito de preferência na subscrição das novas 

ações deverão dirigir-se, dentro do período de subscrição acima informado, a qualquer 

agência especializada do Banco Itaú Unibanco S.A. para subscrição das novas ações 

mediante assinatura do boletim de subscrição e pagamento do preço correspondente. Os 

acionistas titulares de ações depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA 

(“Central Depositária”) deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes 

de custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central Depositária, 

obedecidos os prazos e condições deste aviso. A celebração do boletim de subscrição 

representará manifestação de vontade irrevogável e irretratável por parte do respectivo 

acionista. 
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Os acionistas deverão manifestar seu interesse na reserva de eventuais sobras no boletim 

de subscrição de ações que celebrarem, nos termos do parágrafo anterior. Caso haja 

sobras, após o período de subscrição acima informado, o que será objeto de novo aviso 

aos acionistas a ser oportunamente divulgado pela Companhia, o acionista titular de ações 

de emissão da Companhia escrituradas no Banco Itaú Unibanco S.A. que, no período de 

preferência, optar pela subscrição de sobras, deverá comparecer em uma das agências 

especializadas no atendimento a acionistas do Banco Itaú Unibanco S.A., no prazo previsto 

no item 4(p) abaixo. Os acionistas que tenham ações depositadas na Central Depositária 

deverão exercer os respectivos direitos por meio dos seus agentes de custódia e de 

acordo com as regras estipuladas pela própria Central Depositária, obedecido o prazo 

previsto no item 4(p) abaixo. Mais informações sobre a subscrição de sobras encontram-se 

descritas no item 4(p) abaixo. 

 

Locais de Atendimento: os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia 

escrituradas no Banco Itaú Unibanco S.A. que desejarem exercer os respectivos direitos 

de preferência deverão dirigir-se, no prazo do exercício do direito de preferência, a 

qualquer agência do Banco Itaú Unibanco S.A., preferencialmente nas agências listadas 

abaixo, de segunda a sexta-feira, no horário bancário:  

 

Brasília  

SCS Quadra 2 - Ed. Palácio do Comércio Bloco B - loja 9 - Térreo  

Belo Horizonte  

Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo - Centro  

Curitiba  

R. João Negrão, 65 - Sobreloja - Centro  

Porto Alegre  

R. Sete de Setembro, 1.069 – 3º andar - Centro  

Rio de Janeiro  

Av. Almirante Barroso, 52- 2º andar – Centro 

São Paulo  

R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo - Centro Salvador Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar -  

Comércio 

 

As ações emitidas pela Companhia no âmbito do Aumento de Capital que não forem 

subscritas por meio do direito de preferência mencionado acima serão subscritas pelos 

Credores e integralizadas via capitalização de seus respectivos créditos. 
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(o) informar se os acionistas terão direito de preferência para 

subscrever as novas ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está 

sujeito esse direito:  

 

Todos os titulares de ações de emissão da Companhia no encerramento do pregão em 05 

de outubro de 2017 terão direito de preferência na subscrição das novas ações do 

Aumento de Capital, podendo subscrever, ou ceder o seu direito de preferência para que 

terceiros subscrevam, uma quantidade de ações proporcional à participação detida por tais 

acionistas na Companhia. Os termos e condições para exercício desse direito estão 

indicados no item 4(n) acima.  

 

Cumpre esclarecer que o percentual de subscrição será equivalente a 600,9483662647%, 

o qual foi obtido a partir da divisão do número de ações a serem emitidas no âmbito do 

presente Aumento de Capital pelo número total de ações de emissão da Companhia na 

presente data, excluídas as ações mantidas em tesouraria. 

 

(p) informar a proposta da administração para o tratamento de 

eventuais sobras:  

 

Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, nos termos do item 

4(n) acima, a Companhia promoverá um rateio de eventuais sobras, nos termos do 

disposto no artigo 171, § 7º, alínea “b”, da Lei das Sociedades por Ações. Em eventual 

rateio de sobras, os acionistas que manifestarem interesse na reserva de sobras no 

boletim de subscrição, nos termos do item 4(n) acima, terão o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis compreendido entre o dia 16 de novembro de 2017 (inclusive) e o dia 23 de 

novembro de 2017 (inclusive) para a subscrição das sobras rateadas, mediante a 

assinatura de novo boletim de subscrição, observado que as sobras deverão ser rateadas 

proporcionalmente ao número de ações que tais acionistas tiverem subscrito no exercício 

dos seus respectivos direitos de preferência. As sobras subscritas também deverão ser 

integralizadas no ato da subscrição, em moeda corrente nacional.  

 

Findo o prazo para subscrição das sobras, eventuais ações não subscritas e integralizadas 

pelos acionistas serão integralmente alocadas aos Credores, na proporção dos créditos 

capitalizados em decorrência do Aumento de Capital. 
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(q) descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão 

adotados, caso haja previsão de homologação parcial do aumento de capital:  

 

Tendo em vista que trata-se de um aumento de capital para capitalização de créditos no 

âmbito do Acordo com Credores, o referido Aumento de Capital será integralmente 

subscrito, seja por meio de exercício do direito de preferência dos acionistas titulares de 

ações da Companhia no encerramento do pregão de 05 de outubro de 2017, seja por 

meio da integralização dos créditos detidos pelos Credores. Assim, o aumento de capital 

será homologado totalmente em ato societário futuro, findos os procedimentos para 

subscrição do aumento e das sobras pelos acionistas. Ressalta-se, ainda, que, conforme 

fato relevante do dia 24 de julho de 2017, a reestruturação das dívidas da Companhia 

abrangidas pelo Acordo com Credores comtempla a realização de novo aumento de 

capital, a ser oportunamente realizado em data futura, para a conversão de debêntures, 

na qual haverá a homologação total e consolidação dos aumentos de capital da 

Companhia e do seu respectivo capital social. 

 

(r) caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, 

realizado em bens: (a) apresentar descrição completa dos bens; (b) esclarecer 

qual a relação entre os bens incorporados ao patrimônio da companhia e o seu 

objeto social; e (c) fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso esteja 

disponível:  

 

Não aplicável.  

 

5. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou 

reservas, o emissor deve: (a) informar se implicará alteração do valor nominal 

das ações, caso existente, ou distribuição de novas ações entre os acionistas; 

(b) informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem 

modificação do número de ações, nas companhias com ações sem valor 

nominal; (c) em caso de distribuição de novas ações: (i) informar o número de 

ações emitidas de cada espécie e classe; (ii) informar o percentual que os 

acionistas receberão em ações; (iii) descrever os direitos, vantagens e 

restrições atribuídos às ações a serem emitidas; (iv) informar o custo de 

aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que os acionistas possam 

atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995; e (v) informar o 

tratamento das frações, se for o caso; (d) informar o prazo previsto no § 3º do 
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art. 169 da Lei 6.404, de 1976; e (e) informar e fornecer as informações e 

documentos previstos no item 4 acima, quando cabível.  

 

Não aplicável.  

 

6. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures ou outros 

títulos de dívida em ações ou por exercício de bônus de subscrição, o emissor 

deve: (a) informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe; e (b) 

descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem 

emitidas.  

 

Não aplicável.  

 

7. O disposto nos itens 1 a 6 deste documento não se aplica aos aumentos 

de capital decorrentes de planos de opções, caso em que o emissor deve 

informar: (a) data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção 

foi aprovado; (b) valor do aumento de capital e do novo capital social; (c) 

número de ações emitidas de cada espécies e classe; (d) preço de emissão das 

novas ações; (e) cotação de cada uma das espécies e classes de ações do 

emissor nos mercados em que são negociadas, identificando: (i) cotação 

mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos; (ii) cotação 

mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos; (iii) 

cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 meses; e (iv) 

cotação média nos últimos 90 (noventa) dias; e (f) percentual de diluição 

potencial resultante da emissão.  

 

Não aplicável.  

 

Informações adicionais poderão ser obtidas com a área de Relações com Investidores da 

Companhia no telefone (21) 3916-4545 ou por e-mail ri@dommoenergia.com.br.  

 

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2017. 

 

 

Paulo Narcélio Simões Amaral 

Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores 
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Anexo I 

Parecer do Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal da Dommo Energia S.A. (“Companhia”), no exercício da atribuição que 

lhe é conferida pelo artigo 163, inciso III da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

bem como pelas disposições legais e estatutárias, examinou a proposta da administração 

para realização de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de 

créditos, nos termos do artigo 171, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

dentro do limite de seu capital autorizado previsto no artigo 6º do Estatuto Social da 

Companhia, no montante de R$ 1.045.088.218,30 (um bilhão, quarenta e cinco milhões, 

oitenta e oito mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos), passando o capital social da 

Companhia de R$ 8.607.471.061,07 (oito bilhões, seiscentos e sete milhões, quatrocentos 

e setenta e um mil, sessenta e um reais e sete centavos) para R$ 9.652.559.279,37 (nove 

bilhões, seiscentos e cinquenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, 

duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), considerando um aumento de 

R$ 1.045.088.218,30 (um bilhão, quarenta e cinco milhões, oitenta e oito mil, duzentos e 

dezoito reais e trinta centavos), mediante a emissão de 799.633.206 (setecentos e 

noventa e nove milhões, seiscentos e trinta e três mil, duzentas e seis) ações ordinárias, 

ao preço de R$ 1,3069595 por ação. Com base nos esclarecimentos prestados, os 

membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, opinaram favoravelmente à proposta de 

aumento de capital. 

 

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2017. 

 

______________________ 

Ari Joaquim da Silva 

 

 

______________________ 

Marcello de Souza Marin 

 

 

______________________ 

Vicente Luiz Barbosa Marotta 

 

 


