
 

 

DOMMO ENERGIA S.A. 

CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05 

NIRE nº 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 21 de dezembro de 

2017, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia e, em conformidade com o 

artigo 30, inciso XXXII, da Instrução CVM 480, divulgam o respectivo Anexo 30-XXXII da 

Instrução CVM 480, como segue:  

  

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$ 681.120.000,00 

(seiscentos e oitenta e um milhões, cento e vinte mil reais), passando este de 

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) para 

R$ 10.333.679.279,37 (dez bilhões, trezentos e trinta e três milhões, seiscentos e setenta 

e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), dentro do limite do 

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

emissão privada de 1.732.538.613 (um bilhão, setecentos e trinta e dois milhões, 

quinhentos e trinta e oito mil, seiscentas e treze) novas ações ordinárias, nominativas, 

escriturais e sem valor nominal (“Aumento de Capital”). 

 

O Aumento de Capital será implementado em decorrência da conversão de 299.200 

(duzentos e noventa e nove mil e duzentas) debêntures da 1ª série, 197.575 (cento e 

noventa e sete mil, quinhentas e setenta e cinco) debêntures da 2ª série e 17.849 

(dezessete mil, oitocentas e quarenta e nove) debêntures da 3ª série, todas objeto da 3ª 

Emissão de Debêntures Conversíveis (“Debêntures” e “Emissão”), em ações de emissão da 

Companhia, conforme estabelece o item 4.21 do “Instrumento Particular de Escritura da 
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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.”, 

celebrado entre a Companhia, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A. e outros, em 13 de fevereiro de 2014, conforme aditada (“Escritura”). 

 

Neste sentido, a Companhia informa que a referida emissão privada, mediante a 

conversão das 3 séries da 3ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Dommo Energia, irá 

utilizar o fator de conversão de 3.739,61261443597 ações para cada debênture de 1ª 

série;  2.848,55224402323 ações para cada debênture de 2ª série e 2.848,55224402323 

ações para cada debênture de 3ª série, totalizando a emissão de 1.732.538.613 novas 

ações ordinárias. Havendo diferença entre a quantidade de ações recebidas aplicando-se 

os fatores de conversão aqui previstos e a quantidade de ações recebidas indicada no 

Anexo I da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 

2017, os detentores das Debêntures convertidas realizarão eventuais ajustes entre eles 

para que a quantidade de ações recebidas por todos seja proporcional, aplicando-se os 

fatores de conversão aqui previstos, nos termos de acordo particular firmado entre os 

debenturistas. 

 

 

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

suas consequências jurídicas e econômicas.  

 

Conforme mencionado no Fato Relevante da Companhia e da Óleo e Gás Participações 

S.A. – Em Recuperação Judicial (“OGPar”) datado de 24 de julho de 2017, a Companhia 

celebrou um Omnibus Deed estabelecendo os principais termos comerciais de um acordo 

entre a Companhia, OGPar e (i) OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial, OSX Serviços 

Operacionais Ltda. – Em Recuperação Judicial e OSX Construção Naval S.A - Em 

Recuperação Judicial; (ii) OSX-3 Leasing BV ("OSX-3"); (iii) Nordic Trustee ASA, na 

qualidade de Bond Trustee (Agente Fiduciário) dos bonds OSX-3 Senior Secured Callable 

Bond 2012/2015 e cessionário dos direitos da OSX-3; (iv) certos detentores das 

debêntures da 3ª emissão da Companhia, conversíveis em ações, da espécie com garantia 

real, com garantia fidejussória adicional, em três séries; e (v) certos credores do Export 

Pre-Payment Agreement (Contrato de Pré Pagamento de Exportação) datado de 23 de 

junho de 2014, conforme alterado (“Acordo com Credores”).  

 

Por meio de tal Acordo com Credores, ficou ajustado que seriam convertidas em ações de 

emissão da Companhia a totalidade das Debêntures, dentre outras dívidas da Companhia. 

 

A fim de implementar o Acordo com Credores, em Assembleia Geral de Debenturistas 

realizada em 25 de outubro de 2017, foi declarado o cumprimento e/ou concedida a 

dispensa do cumprimento, conforme o caso, das Condições Precedentes para Conversão 

das Debêntures (conforme definido na Escritura) previstas na Escritura, ficando tal 
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conversão, no entanto, condicionada à homologação total do aumento de capital da 

Companhia aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de 

outubro de 2017. Tal homologação total foi aprovada em reunião do Conselho de 

Administração realizada na presente data, com a consequente conversão das Debêntures 

em ações de emissão da Companhia.  

 

Portanto, o Aumento de Capital está inserido no contexto do Acordo com Credores, que 

tem por fim sanear todo o endividamento da Companhia junto aos seus principais 

credores, incluindo os titulares das Debêntures. 

 

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: (i) descrever a destinação dos recursos; (ii) informar o número de ações 

emitidas de cada espécie e classe; (iii) descrever os direitos, vantagens e 

restrições atribuídos às ações a serem emitidas; (iv) 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; (v) 

informar o preço de emissão das novas ações; (vi) 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; (vii) fornecer opinião 

dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no que 

se refere à diluição provocada pelo aumento; (viii) informar o critério de cálculo 

do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, os aspectos econômicos 

que determinaram a sua escolha; (ix) 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; (x) fornecer cópia de 

todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão; (xi) 

informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da Companhia 

nos mercados em que são negociadas, identificando: (a) cotação mínima, média 

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

máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos;  (c) cotação mínima, 

média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses; (d) cotação média 

nos últimos 90 (noventa) dias; (xii) informar os preços de emissão de ações em 

aumentos de capital realizados nos últimos 3 (três) anos; (xiii) apresentar 

percentual de diluição potencial resultante da emissão; (xiv) informar os 

prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações emitidas; 

(xv) informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as 
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novas ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse 

direito; (xvi) informar a proposta da administração para o tratamento de 

eventuais sobras; (xvii) descrever pormenorizadamente os procedimentos que 

serão adotados, caso haja previsão de homologação parcial do aumento de 

capital; (xviii) 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: (i) informar se implicará alteração do valor nominal 

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

(ii) 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; (iii) em caso de distribuição de novas ações: (a) informar o número de 

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

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

atribuídos às ações a serem emitidas; (d) 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 (e) informar o tratamento das 

frações, se for o caso; (iv) informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 

6.404, de 1976; e (v) 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:  

 

(i) informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe: 

 

Foram emitidas 1.732.538.613 (um bilhão, setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos 

e trinta e oito mil, seiscentas e treze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 

valor nominal. 

 

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

emitidas:  

 



 

5 

 

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. 

 

 

 

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

foi aprovado; (ii) valor do aumento de capital e do novo capital social; (iii) 

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

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

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

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

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

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

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

potencial resultante da emissão.  

 

Não aplicável.  

 

* - * - * 
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Anexo I 

Parecer do Conselho Fiscal 

 

 



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 a 
emissão de novas ações ordinárias em razão da conversão de 299.200 (duzentos e 
noventa e nove mil e duzentas) debêntures da 1ª série, 197.575 (cento e noventa e 
sete mil, quinhentas e setenta e cinco) debêntures da 2ª série e 17.849 (dezessete mil, 
oitocentas e quarenta e nove) debêntures da 3ª série, todas objeto da 3ª Emissão de 
Debêntures Conversíveis (“Debêntures” e “Emissão”), em 1.732.538.613 (um bilhão, 
setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, seiscentas e treze) 
ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme estabelece o item 4.21 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.”, celebrado entre a Companhia, 
a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e outros, em 13 de 
fevereiro de 2014, conforme aditada (“Escritura”). Com base nas informações 
prestadas pela Diretoria da Companhia, os membros do Conselho Fiscal, abaixo 
assinados, opinaram favoravelmente à referida proposta de aumento de capital. 

  

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2017. 

  

______________________ 
Ari Joaquim da Silva 

  
  

______________________ 
Marcello Marin 

  
  

______________________ 
Vicente Luiz Barbosa Marotta 
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