
 
 

 
 

SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. 

CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 

NIRE: 35.300.352.891 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO 

 

A SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. (“Emissora” ou “Companhia”), na qualidade de 

emissora da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com 

garantia adicional real e fidejussória, em série única, da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), vem 

apresentar aos Debenturistas proposta para a Assembleia Geral de Debenturistas, convocada pela 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Pentágono” ou “Agente Fiduciário”), 

a ser realizada, em segunda convocação, no dia 06 de dezembro de 2019, às 10:00 horas (“AGD”), na 

sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa 

Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo.  

 

A AGD foi convocada a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) avaliação de 

eventuais medidas a serem tomadas, considerando o pedido de Recuperação Judicial do Grupo 

Odebrecht, e conforme as disposições das cláusulas 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da 

Escritura de Emissão; (ii) contratação de assessor legal para auxílio na condução do processo de 

Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos praticados pelo Agente Fiduciário 

visando à proteção da comunhão dos debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução 

CVM nº 583, tendo em vista o crédito representado pelas Debêntures ter sido listado na Recuperação 

Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a serem tomadas no âmbito da Recuperação Judicial Grupo ODB; 

(v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, pratiquem todos os atos 

necessários à celebração das deliberações ocorridas nesta assembleia e; (vi) celebração, pelo Agente 

Fiduciário, em conjunto com a Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras 

Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de 

Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e 

posteriormente aditado; (3) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e 

Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (4) Contrato de Penhor 

de Ações de Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) 

Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e 

posteriormente aditado, a fim de incluir a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 

em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia 

S.A. 

 

  Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, o Agente Fiduciário solicita a avaliação de 

eventuais medidas a serem tomadas pelos Debenturistas, considerando o pedido de recuperação judicial 

apresentado por sociedades integrantes do grupo econômico de Odebrecht S.A. e Odebrecht Energia do 

Brasil S.A., acionistas indiretas da SAE e cuja participação, direta e indireta na Madeira Energia S.A. 



 
 

 
 

(“ MESA”) é de aproximadamente 28%, protocolado em juízo em 17 de junho de 2019 (“Recuperação 

Judicial do Grupo ODB”). 

 

Preliminarmente, a Companhia esclarece que a estrutura de garantias oferecida na Emissão é 

plena e perfeitamente hábil a garantir o fiel e integral pagamento do crédito referente às Debêntures nos 

prazos pactuados, inexistindo qualquer modificação nessa disposição. 

 

Neste contexto, a Emissora ressalta que os debenturistas estão sobre garantidos, uma vez que 

contam com garantias robustas e consistentes, destacando-se a cessão fiduciária dos recebíveis 

referentes aos contratos de compra e venda de energia, tanto no ambiente livre quanto no ambiente 

regulado, os quais já possuem fluxo garantido de R$ 3,6 bilhões por ano, corrigidos anualmente pela 

inflação, que superam em mais de 6 vezes o montante da Emissão, os quais ingressam obrigatoriamente 

na conta centralizadora,  satisfazendo primeiramente os serviços das dívidas e a composição das contas 

reservas.  

 

Adicionalmente, os Debenturistas são garantidos pelo Penhor das Ações da Companhia, cuja 

titularidade é 100% da MESA, bem como pela obrigação de Suporte dos Acionistas e da Garantia 

Fidejussória dos acionistas públicos Eletrobrás e Cemig que prestam fiança em favor da Companhia no 

limite de suas participações societárias, as quais superam a 51% do total.  

 

Não obstante a sobre garantia apresentada, a Emissora ressalta, ainda, que o Suporte de 

Acionistas e o Penhor de Ações, ambos inicialmente incluídos no pedido da Recuperação Judicial do 

Grupo ODB, foram excluídos da recuperação judicial, conforme parecer do Administrador Judicial de 

26 de agosto de 2019, considerando que ambos os créditos são extraconcursais.  

 

Neste sentido, destacamos, ainda, que, em 22 de outubro de 2019, o Administrador Judicial 

emitiu parecer favorável à exclusão dos créditos dos Debenturistas, em razão de não haver 

inadimplemento da Companhia que importasse em crédito exigível.  

 

Dessa forma, considerando que o Contrato de Suporte de Acionistas, bem como o Penhor de 

Ações, são documentos únicos, bem como tendo em visto o parecer acima referido, as garantias dos 

Debenturistas estão excluídas da Recuperação Judicial, não havendo, portanto, qualquer degradação ou 

ineficácia de garantia.  

 

Diante do exposto, e considerando, ainda, que a Companhia apresenta situação econômico-

financeira estável, e vem cumprindo com todas suas obrigações financeiras pontualmente, a Companhia 

entende que não se verifica qualquer hipótese que demande a adoção de qualquer medida específica 

quanto ao adimplemento das obrigações relativas às Debêntures. 

 

Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, o Agente Fiduciário solicita a contratação de assessor 

legal para auxílio na condução do processo de Recuperação Judicial do Grupo ODB. A Emissora, 

mediante um processo de concorrência a ser coordenado pela área de Contratações da Companhia e 

definido pelos Debenturistas realizará a contratação, contando, desde já, com a indicação de 6 



 
 

 
 

renomados escritórios de advocacia, dos quais recebemos propostas dos escritórios (i) Pereira Neto 

Macedo Advogados; e (ii) Castro Barros Advogados. 

 

Em relação ao item (iii) da Ordem do Dia, a Pentágono solicita a ratificação dos atos praticados 

pelo Agente Fiduciário visando à proteção da comunhão dos debenturistas, conforme determina os 

artigos 11 e 12 da Instrução CVM nº 583, e praticados em razão do crédito representado pelas 

Debêntures ter sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB, considerando os atos abaixo listados:  

• Em 10/07/2019 foi apresentada pela Pentágono petição de divergência à relação de credores 

apresentada pela Odebrecht S.A e Outras, com o condão de retificar os valores das 2ª e 3ª Emissões da 

SAESA, tais quais, R$595.290.405,14 e R$947.888.528,90, respectivamente. 

• Em 26/08/2019 o Administrador Judicial entendeu por não acolher a petição de divergência 

apresentada, mediante entendimento que o crédito listado em nome da Pentágono foi reduzido para 

refletir a individualização do crédito de determinados credores. 

• Em 27/08/2019, a Pentágono ingressou com Impugnação à relação de credores apresentada 

pela AJ, tendo em vista não conseguir visualizar a origem do crédito listado em nome da Odebrecht e 

Outros, nem tampouco distinguir quais valores foram descontados em razão de eventuais pedidos de 

individualização formulado diretamente por determinados debenturistas. 

• Em 09/10/2019, o AJ se manifestou informando a necessidade de manifestação da Odebrecht 

e Outras acerca das alegações e documentos apresentados pela Pentágono, de forma a viabilizar a 

elaboração de parecer contábil. 

 

Por fim, a Companhia solicita a anuência de V. Sas. para a celebração, pelo Agente Fiduciário, 

em conjunto com a Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, 

celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de Acionistas para 

Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente 

aditado; (3) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, 

celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (4) Contrato de Penhor de Ações de Outras 

Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de 

Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente 

aditado, a fim de incluir a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como Agente 

Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, 

da Espécie com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A., não havendo 

quaisquer alterações adicionais nos referidos aditivos. 

 

Sendo o que nos cumpria no presente momento, permanecemos à sua inteira disposição para 

prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

 

São Paulo, 22 de novembro de 2019. 

 

 

Nilmar Sisto Foletto 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 


