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São Paulo, 24 de julho de 2018. 

Ref.: Resumo e justificativa sumária dos votos proferidos pelo Gestor dos Fundos em Assembleia Geral de 
Debenturistas da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., realizada em 05.07.2018. 

Prezado(s) Sr.(s) Cotista(s), 

O Banco Alfa de Investimento S.A. (“Banco Alfa”), na qualidade de Administrador/Gestor dos fundos de 
investimento abaixo relacionados (“Fundos”), em atendimento ao disposto na Política de Exercício de Direito de 
Voto dos Fundos, vem pela presente, apresentar o resumo dos votos proferidos pelo Gestor dos Fundos, na 
Assembleia Geral de Debenturistas da 15ª (Décima Quinta) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. 
(“Emissora”), realizada em 2ª Convocação em 05.07.2018.    

 

 FUNDOS CNPJ/MF 

Alfa Mix - Fundo de Investimento Renda Fixa -  Longo Prazo 02.733.791/0001-94 

Alfa Orbis DI - Fundo de Investimento Renda Fixa - Referenciado - Longo Prazo 02.733.802/0001-36 

Alfa Investor 20 - Fundo de Investimento Multimercado - Investidor Qualificado 05.101.760/0001-09 

Alfa Investor 035 - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Investimento no 
Exterior - Investidor Profissional 

05.592.150/0001-55 

Alfa Dynamic - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Investidor Profissional 04.323.964/0001-21 

Alfaprev RF Master - Fundo de Investimento Renda Fixa - Previdenciário 08.058.757/0001-48 

Transamérica Estratégia – Fundo de Investimento Multimercado 08.823.770/0001-46 

Alfa Crédito Privado - Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado 09.290.598/0001-75 

Veyron - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Investidor Profissional 08.900.362/0001-40 

Marcella - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Investidor Profissional 11.138.942/0001-57 

Alfa Empresa - Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI 11.739.156/0001-05 

Alfa Investor 197 - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Investimento no 
Exterior - Investidor Profissional 

12.993.338/0001-70 

Miramar - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado -  Investidor Profissional 06.237.482/0001-84 

Naxos - Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado - Investimento no Exterior - 
Investidor Profissional 

18.330.749/0001-62 

 

Segue descrição da pauta da Assembleia, bem como os votos proferidos pelo GESTOR dos Fundos: 
 

I. Ordem do Dia:  

       Exame, discussão e deliberação sobre: 
              

1. do consentimento prévio (waiver) para alteração do controle da Emissora o qual, uma vez obtidas as 
aprovações pelos órgãos competentes, poderá ser exercido, direta ou indiretamente, pela ENEL Brasil S.A., 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 
07.523.555/0001-67, em decorrência da aquisição por sua subsidiária integral ENEL Brasil Investimentos 
Sudeste S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 29.276.612/0001-93 (“ENEL”), conforme resultado do leilão 
da oferta pública voluntária concorrente para aquisição das ações ordinárias de emissão Emissora lançada 
pela ENEL em 18 de abril de 2018 (“OPA”), realizado no dia 04 de junho de 2018 (“Leilão”), de forma que 
nenhum inadimplemento, pela Emissora, seja configurado nos termos da Cláusula 7.1, alínea (g), da Escritura 
de Emissão; 

2. da renúncia ao direito de declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas à Emissão, em 
decorrência da declaração de vencimento antecipado de qualquer outro contrato que a Emissora tenha 
celebrado e/ou venha a celebrar que envolvam valor individual ou global superior ao equivalente em reais a 
US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos), como consequência da não obtenção 
do consentimento prévio (waiver) do respectivo credor para alteração do controle da Emissora em 
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decorrência da OPA, conforme o resultado do Leilão, de forma que nenhum inadimplemento, pela Emissora, 
seja configurado nos termos da Cláusula 7.1, alínea (f), da Escritura de Emissão; e 

3. a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário possam: (a) praticar todos os atos necessários à 
realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações ora tomadas; e (b) celebrar todos 
os contratos, aditamentos, conforme o caso, e realizar todos os atos societários necessários à implementação 
das deliberações ora tomadas. 

II. Deliberações:  
         

Titulares de 78,15% (setenta e oito inteiros e quinze décimos por cento) das Debentures em circulação 
deliberaram por aprovar: 
 

1. o consentimento prévio (waiver) para a alteração do controle da Emissora, o qual, uma vez obtidas as 
aprovações por todos os órgãos competentes, poderá ser exercido, direta ou indiretamente, pela ENEL Brasil 
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.523.555/0001-67 (“Alteração de Controle”), em decorrência da 
aquisição da maioria das ações ordinárias de emissão da Emissora por sua subsidiária integral ENEL, 
conforme resultado do Leilão, de forma que nenhum inadimplemento, pela Emissora, seja configurado nos 
termos da Cláusula 7.1, alínea (g), da Escritura de Emissão (“Waiver Alteração de Controle”); 

2. a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário possam: (a) praticar todos os atos necessários à 
realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações ora tomadas; e (b) celebrar todos 
os contratos, aditamentos e especificamente aditamento à Escritura de Emissão, conforme o caso, e realizar 
todos os atos societários necessários à implementação das deliberações ora tomadas. 
 

Em razão do atingimento de apenas 63,60% (sessenta e três inteiros e sessenta décimos por centos) do 
quórum para deliberação do item (2) da Ordem do Dia, o mesmo não foi deliberado. 

              

Adicionalmente, fica, certo e ajustado, que: 
 

(i) Em decorrência da aprovação do Waiver Alteração de Controle, os Debenturistas farão jus ao pagamento de 
um prêmio flat equivalente à 0,05% (cinco centésimos por cento) calculado sobre o saldo do Valor Nominal 
Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a data de pagamento de Remuneração 
imediatamente anterior à data desta Assembleia Geral de Debenturistas até o dia útil imediatamente anterior 
ao pagamento do referido prêmio (“Prêmio por Alteração de Controle”), que deverá ser pago pela Emissora, 
em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias úteis contados da data da publicação pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL (“ANEEL”), em Diário Oficial da União, da aprovação da Alteração de 
Controle ou em até 5 (cinco) dias úteis contados da data da Assembleia Geral de Debenturistas, o que ocorrer 
por último, sendo certo que: (a) referido Prêmio pela Alteração de Controle será pago aos Debenturistas 
dentro do ambiente da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”), a qual deverá ser 
comunicada com, no mínimo, 03 (três) dias úteis de antecedência da data efetiva de pagamento do Prêmio 
por Alteração de Controle; e (b) somente receberá o Prêmio por Alteração de Controle o Debenturista que 
for detentor das Debêntures no fechamento do dia útil imediatamente anterior à data de pagamento do 
Prêmio por Alteração de Controle (e o Debenturista que não tenha aderido às ofertas de resgate antecipado 
das Debêntures lançadas e/ou a serem lançadas pela Emissora, nos termos da Cláusula 5.19 da Escritura de 
Emissão). 
 

O GESTOR, exercendo o seu direito de voto, optou por aprovar todos os itens propostos na referida 
Ordem do Dia, conforme acima elencados, por considerar que: (i) a possível mudança no controle acionário 
da Companhia não modifica a percepção da qualidade do crédito do emissor; e (ii) o prêmio oferecido para 
o consentimento destas alterações é adequado às práticas do mercado. 

 

Caso necessite de mais informações, por favor, contate seu Executivo de Relacionamento ou ligue para o 
ALFALINE: 4004-3344 (principais cidades) ou 0800 - 7253344 (RJ e demais localidades). 

 

Cordialmente, 

BANCO ALFA DE IN VESTIMENT O S.A.  

ADMINISTRADOR  


