
 

São Paulo, 21 de dezembro de 2015. 
 
 

Ref. Política de Exercício de Direito de Voto em As sembleia - (Proxy Voting) 

Assembleia Geral de Debenturistas 
Companhia: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 
Data:  17.12.2015 
Hora: 10:00 h 
Local: Hotel Tryp Iguatemi, na Rua Iguatemi nº 150 – São Paulo - SP 
 
 
Agenda: 
I. Alteração dos Índices Financeiros, conforme cláusula 4.11.1, alínea “p” da escritura de 

emissão; 
II. Alteração da definição da “Divida Financeira Líquida” e de “Despesa Financeira Líquida” 

conforme cláusula 4.11.1, alínea “p” da escritura de emissão; 
III. Inclusão de obrigação da emissora em manter certos saldos de mútuos subordinados, nos 

exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015 e de 2016, em razão das alterações 
propostas nos itens (i) e (ii) acima; e 

IV. Autorização ao Agente Fiduciário para celebrar o segundo aditamento à escritura de 
emissão, bem como as providências necessárias para cumprir o que for deliberado e 
aprovado na Assembléia pelos Debenturistas. 

 
 
Decisão da Porto Seguro Investimentos 

Fundos votaram a favor das matérias apontadas nos itens I a IV. A matéria objeto de deliberação é 
considerada relevante. 

 
Fundos que participaram da Assembleia 

FUNDOS  CNPJ 

PORTO SEGURO RF MASTER FI PREVIDENCIARIO CP 20.889.217/0001-01 

PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FI 14.284.014/0001-99 

PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FI PREVIDENCIÁRIO  11.052.011/0001-31 

PORTO SEGURO RF MASTER PREVIDÊNCIA  PRIVADA FI 18.680.808/0001-22 

PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO 18.719.154/0001-01 

PORTO SEGURO CARAVELAS FI MULTIMERCADO 09.093.896/0001-75 
 
 
Decisão Assembleia 

Após discussão das  matérias  constantes  da  Ordem  do Dia, foi aprovado, pela unanimidade dos 
votos e sem ressalvas, o quanto segue: 
(i) aprovado a alteração dos Índices Financeiros estipulados na alínea (p) da Cláusula 4.11.1 da 
Escritura de Emissão, bem como as definições de “Dívida Financeira Líquida” e de “Despesa 
Financeira Líquida”. 
(ii) em razão da aprovação (i) acima, aprovar a inclusão do novo item 5.1.3.2 da Cláusula Quinta 
da Escritura de Emissão; 
(iii) pagamento, a vista e em moeda corrente nacional, no dia 04 de janeiro de 2016, um prêmio 
equivalente a 0,90% multiplicado pela duration anualizada de cada uma das Debentures da 1ª 
série incidente sobre o saldo do valor nominal da respectiva série de debentures, apurados no dia 
útil anterior à data de pagamento do prêmio, calculado nos termos da escritura de emissão; e fará 
com que a Enel Brasil S.A. outorgue garantia fidejussória pela a qual  se obrigará, solidariamente 
com a Emissora, como fiadora, co-devedora  solidária, principal pagadora e solidariamente (com a 
Emissora) responsável por todas as obrigações relativas ao pontual e integral pagamento, pela 
Emissora, do Valor Nominal Unitário da Debêntures, da Remuneração aplicável, de prêmio de 



 

resgate antecipado, dos Encargos Moratórios e dos demais encargos, relativos às Debentures em 
circulação e a Escritura de Emissão, quando devidos, seja nas respectivas datas de pagamento ou 
em decorrência de resgate ou amortização das Debêntures ou de vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, conforme prevista na Escritura de Emissão. 
(iv) aprovado e autorizado o Agente Fiduciário a celebrar o segundo aditamento e consolidação da 
escritura de emissão na fim de incluir as aprovações acima, bem como atualizar certas 
disposições da Escritura de Emissão, e a tomar todas as providências necessárias para cumprir as 
deliberações ora aprovadas, inclusive em relação as contrapartidas estipuladas no item (iii)acima. 
(v)deliberado o acordo que caso seja aprovado o pagamento do prêmio aso debenturistas da 8ª 
emissão de debêntures da Emissora em valor superior a (x) 1,25% sem outorga de garantia 
fidejussória ou (y) 0,90%¨com a outorga de garantia fidejussória, conforme for o caso, a Emissora 
enviará comunicado aos Debenturistas da 7ª emissão informando que pagará a eles, também, a 
diferença entre o prêmio calculado com base no percentual mais alto estabelecido para a 8ª 
emissão de debentures e os limites dos prêmios estabelecidos nas alíneas (x) ou (y) acima, 
conforme o caso. 

 
 
Porto Seguro Investimentos S.A.  


