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DOMMO ENERGIA S.A. 

CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05 

NIRE nº 33.3.0030439-8 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2017 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 dias do mês de outubro de 2017, às 18:30 horas, 

na sede social da Dommo Energia S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 3802, 38º andar, CEP 

22290-160 e por teleconferência. 

 

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da 

totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 

 

3. PRESENÇAS: Participação da totalidade dos membros do Conselho de 

Administração da Companhia, conforme indicados ao final da presente ata. 

 

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Pedro de 

Moraes Borba, que convidou o Sr. Pedro Luiz Serio da Costa para secretariá-lo. 

 

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o 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 (“Lei das Sociedades por Ações”), dentro do limite do capital 

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

 

6. DELIBERAÇÕES: Examinada e debatida a matéria constante do item único da 

Ordem do Dia, foi aprovado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o 

aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de créditos, nos termos 

do artigo 171, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, dentro do limite do capital 

autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social 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) 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, ao preço de emissão de 

R$ 1,3069595 por ação ("Preço de Emissão"), fixado nos termos do artigo 170, parágrafo 

1º, da Lei das Sociedades por Ações. Tendo em vista o acima, o capital social da 
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Companhia passará 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) um 

aumento, portanto, de R$ 1.045.088.218,30 (um bilhão, quarenta e cinco milhões, oitenta 

e oito mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos). 

  

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

com seus credores, considerou 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 

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.  

 

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, 
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“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) 

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. Os referidos créditos foram convertidos em Reais com base na cotação 

de fechamento da taxa PTAX de venda de câmbio de Reais por Dólares dos Estados 

Unidos da América, disponível na página da internet do Banco Central do Brasil, do dia útil 

imediatamente anterior à presente data.  

 

As novas ações ordinárias 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 presente data.  

 

Os acionistas da Companhia que, no encerramento do pregão de 5 de outubro de 2017, 

forem titulares de ações ordinárias terão direito de preferência na subscrição do aumento 

de capital social ora aprovado. A Companhia divulgará oportunamente Aviso aos 

Acionistas, com o detalhamento dos procedimentos a serem observados pelos acionistas 

que tiverem interesse em subscrever as novas ações ordinárias. As ações ordinárias 

subscritas pelos acionistas no exercício do direito de preferência deverão ser integralizadas 

no ato da subscrição, em moeda corrente nacional. Por se tratar de aumento de capital 

mediante capitalização de créditos, as importâncias pagas pelos acionistas que exercerem 

o direito de preferência, inclusive com relação a eventuais sobras, serão entregues aos 

Credores, na proporção dos créditos ora capitalizados, conforme previsto no artigo 171, § 

2º, da Lei das Sociedades por Ações, em contrapartida à entrega proporcional das ações 

ordinárias aos acionistas que exercerem o direito de preferência. O direito de preferência 

poderá ser exercido pelos acionistas durante o prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se em 

10 de outubro de 2017 (inclusive) e até 08 de novembro de 2017 (inclusive). As ações 
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ordinárias adquiridas a partir de 06 de outubro de 2017 (inclusive) não farão jus ao direito 

de preferência na subscrição do aumento de capital social ora deliberado e, a partir de tal 

data (inclusive), as ações ordinárias de emissão da Companhia serão negociadas "ex-

subscrição". Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência indicado 

acima, as eventuais sobras serão rateadas entre os acionistas que tiverem manifestado 

interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição, os quais 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.  

 

Fica a Diretoria da Companhia autorizada, desde já, a tomar todas as providências e 

praticar todos os atos relacionados aos itens ora aprovados. 

 

7. ENCERRAMENTO: Às 19h00min, nada mais havendo a ser tratado, foram 

encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, 

a qual lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes.  

 

8. CONSELHEIROS PRESENTES: Pedro de Moraes Borba, Julio Alfredo Klein Junior 

e Paulo Narcélio Simões Amaral. 

 

Certifico que o presente é extrato da ata original lavrada em livro próprio. 

 

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2017. 

 

 

Pedro Luiz Serio da Costa 

Secretário 
 


