ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
NIRE 35.300.050.274
CNPJ/MF Nº 61.695.227/0001-93
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2017
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de 2017, às
11:00 horas, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
(“Companhia”), na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues, 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da
Companhia, estando presentes os senhores Britaldo Pedrosa Soares, Pedro de Freitas Almeida
Bueno Vieira, Julian Jose Nebreda Marquez, Francisco Jose Morandi Lopez, Vincent Winslow
Mathis, Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Wilfredo João Vicente Gomes, Fernando Quintana
Merino, José Luiz Borges Andreoli e Marcelo Gasparino da Silva.
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, que
convidou a Srta. Bárbara da Cunha Xavier para secretariá-lo.
4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre (i) a 20ª (vigésima) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, a ser realizada pela
Companhia, no valor de até R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) (“Emissão” e
“Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços
restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”,
respectivamente); (ii) a outorga, pela Companhia, da Cessão Fiduciária de Recebíveis (conforme
definido abaixo), nos termos do “Instrumento Particular de Administração de Contas e Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” (“Contrato de Cessão Fiduciária”); (iii) a
delegação de poderes à Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de
procuradores, a tomar todas as providências e assinar todos os documentos necessários à
formalização da Emissão, da Oferta Restrita e da Cessão Fiduciária de Recebíveis; e (iv) a
ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão, da
Oferta Restrita e da Cessão Fiduciária de Recebíveis.
5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente
instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração tomaram
conhecimento, conforme informado pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopes, Diretor Financeiro e

Relações com Investidores da Companhia, dos termos e condições das Debêntures e da Oferta
e:
(i) aprovaram, por unanimidade, a realização da Emissão, a qual terá as seguintes
características e condições:
(a)

Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das
Debêntures será 12 de abril de 2017 (“Data de Emissão”);

(b)

Número de Séries: a Emissão será realizada em série única;

(c)

Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de até R$ 700.000.000,00
(setecentos milhões de reais), na Data de Emissão, observada a possibilidade de
distribuição parcial das Debêntures, nos termos do artigo 30, parágrafo 2º, da
Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada e do
artigo 5-A da Instrução CVM 476, desde que haja colocação de um montante
mínimo de 300.000.000 (trezentas milhões) de Debêntures, sendo que as
Debêntures que não forem colocadas no âmbito da Oferta Restrita serão
canceladas pela Companhia (“Montante Mínimo”);

(d)

Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1,00
(um real), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”);

(e)

Quantidade de Debêntures: serão emitidas até 700.000.000 (setecentas
milhões) de Debêntures, observado o Montante Mínimo;

(f)

Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures serão objeto
de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da
Instrução CVM 476, sob o regime de melhores esforços de distribuição, com
intermediação de instituição(ões) integrante(s) do sistema de distribuição de
valores mobiliários. As Debêntures serão depositadas para (i) distribuição no
mercado primário, por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos,
administrado

e

operacionalizado

pela

CETIP

S.A.

–

Mercados

Organizados (“CETIP”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio
da CETIP; e (ii) negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21 –
Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo
as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas
eletronicamente na CETIP;
(g)

Destinação dos Recursos: os recursos líquidos obtidos pela Companhia por
meio da Emissão serão utilizados para (i) o reperfilamento do passivo da

Companhia e (ii) o reforço de capital de giro da Companhia, caso haja saldo
remanescente;
(h)

Conversibilidade: as Debêntures serão simples, ou seja, não serão conversíveis
em ações de emissão da Companhia;

(i)

Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real;

(j)

Prazo e Data de Vencimento: observado o que será disposto na escritura de
emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”), as Debêntures terão prazo de
vencimento de 4 (quatro) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se,
portanto, em 12 de abril de 2021 (“Data de Vencimento”);

(k)

Preço de Subscrição e Forma de Integralização: na data da primeira subscrição
e integralização, as Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, pelo seu
Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à
CETIP (“Data de Integralização”), (i) em moeda corrente nacional ou (ii) mediante
a dação em pagamento de debêntures integrantes da 9ª (nona) e/ou da 15ª
(décima quinta) emissão de debêntures da Companhia, mediante utilização do
seguinte fator de conversão: cada debênture integrante da 9ª (nona) ou da 15ª
(décima quinta) emissão de debêntures da Companhia, equivalerá, máximo, até
10.000 (dez mil) Debêntures. Caso qualquer Debênture venha a ser integralizada
em data diversa e posterior à Data de Integralização, a integralização deverá
considerar o seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração (conforme
definida abaixo), calculados pro rata temporis desde a Data de Integralização até
a data de sua efetiva integralização;

(l)

Atualização Monetária das Debêntures: o Valor Nominal Unitário não será
atualizado monetariamente;

(m)

Remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios
correspondentes à variação acumulada de um determinado percentual ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, a ser definido de acordo com o
procedimento de bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a 125% (cento e
vinte e cinco por cento) das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro
de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente
pela

CETIP,

no

informativo

diário

disponível

em

sua

página

na

Internet (http://www.cetip.com.br) (“Remuneração”);
(n)

Data

de

Pagamento

da

Remuneração:

a

Remuneração

será

paga

semestralmente, a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido

em 12 de outubro de 2017, e os demais pagamentos devidos sempre no dia 12
dos meses de abril e outubro de cada ano, até a Data de Vencimento;
(o)

Amortização do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário será
amortizado em 4 (quatro) parcelas anuais consecutivas, ressalvadas as hipóteses
de vencimento antecipado das Debêntures, Resgate Antecipado Facultativo Total,
Amortização Extraordinária Facultativa, devidas sempre nos dias 12 do mês de
abril de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 12 de abril de
2018, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respetivas datas de
amortização das Debêntures, de acordo com a tabela abaixo (cada uma, uma
“Data de Amortização”):

Parcela

Data de Amortização

Percentual Amortizado do Saldo
do Valor Nominal Unitário na Data
de Emissão

(p)

1ª

12/04/2018

10,0000%

2ª

12/04/2019

10,0000%

3ª

12/04/2020

40,0000%

4ª

12/04/2021

Saldo

Encargos Moratórios: sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade
no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os
débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, ficarão sujeitos a,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial
(i) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois
por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao ano, desde a
data da inadimplência até a data do efetivo pagamento; ambos calculados sobre
o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”);

(q)

Repactuação Programada: as Debêntures não serão objeto de repactuação
programada;

(r)

Resgate Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá realizar, a seu
exclusivo critério, após 12 (doze) meses contados da Data de Emissão, o resgate
antecipado facultativo total das Debêntures, com seu consequente cancelamento
(“Resgate Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate Antecipado
Facultativo Total, o valor devido pela Companhia será equivalente ao saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas, acrescido (i) da
Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate
Antecipado Facultativo Total, calculado pro rata temporis desde a Data de
Integralização, ou a data do pagamento da Remuneração anterior, conforme o
caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total, e (ii) de prêmio

equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) sobre o prazo médio
remanescente das Debêntures (duration) considerando o Valor Nominal Unitário
das Debêntures e a Remuneração. Caso a data de realização do Resgate
Antecipado Facultativo Total coincida com uma Data de Amortização, o prêmio
previsto no item (ii) acima deverá ser calculado sobre o saldo do Valor Nominal
Unitário após a referida amortização;
(s)

Amortização Antecipada Facultativa: a Companhia poderá realizar, a seu
exclusivo critério, após 12 (doze) meses contados da Data de Emissão,
amortização extraordinária facultativa de parcela do saldo devedor do Valor
Nominal Unitário das Debêntures (“Amortização Antecipada Facultativa”), limitada
ao máximo de 98% (noventa e oito por cento) do saldo devedor do Valor Nominal
Unitário. Por ocasião da Amortização Antecipada Facultativa, o valor devido pela
Companhia será equivalente a um percentual fixado pela Companhia do saldo
devedor do Valor Nominal Unitário de todas as Debêntures, acrescido (i) da
Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data da Amortização
Antecipada Facultativa, calculado pro rata temporis desde a Data de
Integralização, ou a data do pagamento da Remuneração anterior, conforme o
caso, até a data da efetiva Amortização Antecipada Facultativa, e (ii) de prêmio
equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) sobre o prazo médio
remanescente das Debêntures (duration) considerando o saldo do Valor Nominal
Unitário das Debêntures e a Remuneração. Caso a data de realização da
Amortização Antecipada Facultativa coincida com uma Data de Amortização, o
prêmio previsto no item (ii) acima deverá ser calculado sobre o saldo do Valor
Nominal Unitário após a referida amortização;

(t)

Garantia: em garantia do integral, fiel e pontual adimplemento de todas as
obrigações, principais e acessórias da Companhia, a serem previstas na Escritura
de Emissão, as Debêntures terão como garantia, nos termos do artigo 66-B, §3º,
da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, artigos 1.361 e
seguintes do Código Civil e artigos 18 a 20 da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de
1997, conforme alterada, cessão fiduciária de certos direitos creditórios oriundos
da obrigação de pagamento, pelas respectivas pessoas físicas e jurídicas usuárias
da área de cobertura do “Contrato de Concessão n.º 162/98 Para Distribuição de
Energia Elétrica, que celebram a União e a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S.A.”, celebrado em 15 de junho de 1998, conforme alterado
(“Contrato de Concessão”), incluindo, mas não se limitando a tarifas decorrentes
da utilização do serviço público de distribuição de energia elétrica, bem como seus
respectivos acessórios, tais como direitos, garantias, privilégios, preferências e
todas as multas, penalidades, indenizações e ressarcimentos a eles relativos ou
deles decorrentes, bem como os demais direitos emergentes de natureza
pecuniária da concessão pública de titularidade da Companhia, nos termos do

Contrato de Concessão, recebido pelos bancos arrecadadores indicados no
Contrato de Cessão Fiduciária, ou de outra forma recebidos, lançados a crédito
ou creditados a tais bancos arrecadadores (“Cessão Fiduciária de Recebíveis”),
sendo tal cessão formalizada por meio da celebração do Contrato de Cessão
Fiduciária;
(u)

Vencimento Antecipado: as Debêntures estarão sujeitas às hipóteses de
vencimento antecipado definidas na Escritura de Emissão, que serão
substancialmente equivalentes àquelas contidas nas debêntures das emissões
anteriores da Companhia ainda em circulação, observado que hipóteses de
vencimento antecipado que se referirem a alteração do controle acionário da
Companhia, direta ou indiretamente, não incluirão (i) operações societárias
envolvendo a Companhia que resultem na preservação da AES Corporation como
acionista controlador (direto ou indireto) da Companhia; ou (ii) alteração do
controle acionário decorrente da migração da Companhia para o segmento Novo
Mercado de listagem da BM&FBovespa – Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros,
conforme Fato Relevante publicado pela Companhia em 23 de fevereiro de 2017;

(ii)

aprovaram a outorga, pela Companhia, da Cessão Fiduciária de Recebíveis, conforme

previsto no subitem (t) do item (i) acima;
(iii)

aprovaram a delegação de poderes à Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente

por meio de procuradores, a tomar todas as providências e assinar todos os documentos
necessários à formalização da Emissão, da Oferta Restrita e da Cessão Fiduciária de
Recebíveis, inclusive, mas não se limitando, à (a) contratação de uma ou mais instituições
financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para a distribuição pública das
Debêntures; (b) contratação dos prestadores de serviços para a Emissão, tais como agente
fiduciário, o escriturador, banco liquidante, assessores legais, entre outros; (c) discussão,
negociação, definição dos termos das Debêntures, da Emissão e da Cessão Fiduciária de
Recebíveis e celebração, pela Companhia, no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita, da
Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária e demais documentos necessários à
Emissão, à Oferta Restrita e à Cessão Fiduciária de Recebíveis; e (d) todos os demais
documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão, além da prática de todos os atos
necessários à efetivação da Emissão, da Oferta Restrita e da Cessão Fiduciária de Recebíveis;
e
(iv)

ratificaram todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão,

da Oferta Restrita e da Cessão Fiduciária de Recebíveis.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra para quem dela
quisesse fazer uso, como ninguém o fez, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata que lida, achada conforme e aprovada foi assinada pelos presentes.
Barueri, 24 de fevereiro de 2017.
Mesa:

__________________________________
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

___________________________________
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(Esta página é parte da ata da reunião do Conselho de Administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A., realizada em 24 de fevereiro de 2017.)

