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Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2017. 

 

 

Prezados Senhores Debenturistas, 

 

Na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão de Debêntures da 

ODEBRECHT ENERGIA S.A. (“Emissão”), apresentamos a V.Sas o relatório anual 

sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 

de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão.   

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas 

informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. 

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos 

debenturistas na sede da Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e 

na sede do Coordenador Líder da Emissão. 

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também 

disponível em nosso website www.pentagonotrustee.com.br. 

 

Atenciosamente, 

 

PENTÁGONO S.A. DTVM. 

 

 

 

*Informamos que o relatório possui data-base de 31.12.16 e, portanto, foi elaborado nos termos da Instrução 

CVM nº 28/1983, revogada em 21.03.2017 pela Instrução CVM nº 583/16. 
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Características da Emissora 

• Denominação Social: ODEBRECHT ENERGIA S.A. 

• CNPJ/MF: 13.079.757/0001-64 

• Atividades: (i) a exploração, no Brasil ou em outros países, direta ou 

indireta, dos negócios de geração e comercialização de energia elétrica; 

(ii) a comercialização de energia elétrica nas diferentes formas e 

modalidades; (iii) o desenvolvimento de todas as atividades e a 

prestação de todos os serviços associados ou necessários às atividades 

de comercialização de energia elétrica, em todas as formas e 

modalidades, no âmbito do setor elétrico do Brasil e/ou de outros 

países; (iv) o exercício de atividades conexas ou relacionadas, direta ou 

indiretamente, com o objeto social, no Brasil e em outros países; e (v) a 

participação no capital social de outras companhias ou sociedades 

empresárias, personificadas ou não, na qualidade de sócia ou acionista, 

que explorem negócios de geração e comercialização de energia 

elétrica. 

 Características da Emissão 

• Emissão: 2ª 

• Séries: Única 

• Data de Emissão: 18/10/2013 

• Data de Vencimento: 18/10/2021 

• Banco Escriturador/ Mandatário: Itaú Corretora de Valores S.A. 

• Código Cetip/ISIN: ODBE12/ BRODBEDBS036 

• Coordenador Líder: Banco Itaú BBA S.A. 

• Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio desta Emissão 

serão destinados para investimentos e reforço de caixa da Emissora. 

• Tipo de Emissão*: Emissão Pública de Debêntures simples, não 

conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, 
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com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com 

esforços restritos de colocação. 

*Redação em conformidade com o 2º Aditamento à Escritura de Emissão. 

 

1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela 

Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória 

prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 

28/ 83) 

A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou 

inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer 

inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 

2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

Em AGE, realizada em 10/03/2016, foi aprovada a alteração do artigo 13 do Estatuto 

Social da Companhia, em virtude de deliberação de extinção de cargo do Diretor 

Presidente e a redução do número mínimo de diretores.  

Em AGE, realizada em 13/04/2016, foi aprovada a alteração do artigo 4º do Estatuto 

Social da Companhia, em virtude da deliberação de aumento do seu capital social. 

3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, 

indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da 

empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

• A Empresa 

� Atividade Principal: 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-

financeiras; 

� Situação da Empresa: ativa; 

� Natureza do Controle Acionário: privado; 

� Critério de Elaboração do Balanço: até o fechamento deste relatório 

não havíamos recebido a documentação para a sua devida 

verificação. 

• Situação Financeira 
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Até o fechamento deste relatório não havíamos recebido a 

documentação para a sua devida verificação. 

• Estrutura de Capitais 

Até o fechamento deste relatório não havíamos recebido a 

documentação para a sua devida verificação. 

4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, 

alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

• VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ 10.000,0000 

• ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável 

• REMUNERAÇÃO: 100% do DI + 2,50% a.a. 

• PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2016): não houve pagamentos no 

período. 

• POSIÇÃO DO ATIVO: 

Quantidade em circulação: 30.000 
Quantidade em tesouraria: 0 
Quantidade total emitida: 30.000 
 

5. Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das 

debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de 

debêntures efetuadas pela Emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

• Resgate: não houve; 

• Amortização: não houve; 

• Conversão: não aplicável; 

• Repactuação: não aplicável; 

• Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 

4 acima; 

• Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela Emissora: não houve. 
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6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, 

quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 

7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da 

emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos 

administradores da Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão 

de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão. 

8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, 

inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração.  

9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na 

escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

A Emissora obriga-se a manter, a partir de 01/01/2018, os índices financeiros 

previstos no item 6.1, alínea “x” da Escritura de Emissão*. 

Caso haja descumprimento dos mencionados índices, a Emissora deverá constituir 

cessão fiduciária de recursos depositados em conta vinculada*. 

Em havendo descumprimento dos índices e da obrigação de constituição de cessão 

fiduciária acima mencionada, a Fiadora - Odebrecht S.A. - (esta por si e pela 

Odebrecht Energia Investimentos S.A.) e a Emissora não poderão declarar e distribuir 

dividendos até o término do prazo de vigência das Debêntures*. 

Em AGD, realizada em 24/03/2017, os Debenturistas aprovaram a alteração do prazo 

de divulgação e envio das Demonstrações Financeiras, exclusivamente no que se 

refere às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 

31/12/2016, conforme cláusula 6.1 alínea “(c)” da Escritura, de forma que esta possa 

ocorrer em até 6 (seis) meses contados da data de encerramento do seu exercício 

social. 

De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações 

assumidas na Escritura de Emissão. 

*Redação em conformidade com o 2º Aditamento à Escritura de Emissão. 

 



 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Américas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 • 22640 102 • Rio de Janeiro • RJ 
Tel. 21 3385 4565 • Fax. 21 3385 4046 • www.pentagonotrustee.com.br 

10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das 

debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

As debêntures da presente emissão são da espécie com garantia real, com garantia 

adicional fidejussória*.  

As Debêntures contam com a(s) seguinte(s) garantia(s)*: (i) fiança; (ii) alienação 

fiduciária de ações; e (iii) cessão fiduciária de direitos creditórios, conforme previsto 

na Escritura de Emissão. 

As garantia reais acima citadas serão compartilhadas com as debêntures da 3ª 

Emissão da Emissora. 

De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta 

Emissão permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) 

constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). 

*Redação em conformidade com o 1º Aditamento à Escritura de Emissão. 

11. Existência de outras emissões, públicas ou privadas, feitas pela própria 

Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante 

do mesmo grupo da Emissora, em que tenha atuado como agente 

fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

(i) Denominação da companhia ofertante*: OER MINEIROS ENERGIA S.A. (sucessora 

legal da ODEBRECHT ENERGIA RENOVÁVEL S.A.) 

*Redação em conformidade com o 1º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Emissão: 1ª. 

• Valor da emissão: R$ 281.270.000,00; 

• Quantidade de debêntures emitidas: 28.127; 

• Espécie*: quirografária, com garantias adicionais real e fidejussória; 

*Redação em conformidade com o 3º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Prazo de vencimento das debêntures*: 10/08/2017; 

*Redação em conformidade com o 4º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores*: (i) 

fiança prestada pela Odebrecht S.A., Odebrecht Energia S.A., Odebrecht Energia 

Renovável S.A. e Odebrecht Agroindustrial S.A., em caráter solidário entre elas e 

com relação à Emissora; (ii) cessão fiduciária de créditos bancários de titularidade 

da Odebrecht Energia do Brasil S.A. relacionados a determinada conta vinculada 

em que será obrigatoriamente depositada pela Madeira Energia S.A. a parcela 

correspondente à participação da Odebrecht Energia do Brasil S.A. na Madeira 



 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Américas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 • 22640 102 • Rio de Janeiro • RJ 
Tel. 21 3385 4565 • Fax. 21 3385 4046 • www.pentagonotrustee.com.br 

Energia S.A. dos recursos eventualmente recebidos da Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica – CCEE resultante de alguns pleitos da Santo Antônio Energia 

S.A. junto à ANEEL, conforme previsto na Escritura de Emissão; (iii) cessão 

fiduciária de direitos creditórios de todo e qualquer recebível das sociedades 

controladas da Odebrecht Energia Renovável S.A., que não esteja relacionado com 

os contratos de fornecimento do ambiente regulado, de forma que o fluxo mensal 

seja de, no mínimo, R$ 8.400.000,00, conforme previsto na Escritura de Emissão; 

(iv) contrato de administração de contas celebrado entre a OER Mineiros Energia 

S.A, o Banco Bradesco S.A., com a interveniência da Pentágono S.A. DTVM, 

conforme previsto na Escritura de Emissão; (v) cessão fiduciária sob condição 

suspensiva dos recursos e créditos a serem mantidos na conta corrente nº 

000274238, agência nº 001, Banco BTG Pactual S.A., decorrente da venda, pela 

Odebrecht Energia S.A. de 100% das ações de emissão da Odebrecht Energias 

Alternativas S.A.; e (vi) cessão fiduciária sob condição suspensiva de direitos 

creditórios que as Sociedades Senandes e/ou a Odebrecht Energia S.A. fazem jus 

decorrente da arbitragem entre as Sociedades Senandes e as sociedades Alstom 

Brasil Energia e Transporte Ltda., Alstom Grid Energia Ltda. e Alstom Energias 

Renováveis Ltda., conforme previsto na Escritura de Emissão. 

As garantias reais acima mencionadas serão compartilhadas com as seguintes 

emissões de debêntures: (i) 1ª Emissão da OER Mirante Energia S.A.; (ii) 1ª 

Emissão da OER Nova Alvorada Energia S.A.; (iii) 1ª Emissão da OER Mineiros 

Energia S.A.; e (iv) 2ª Emissão da Odebrecht Energia do Brasil S.A.*. 

*Redação em conformidade com o 4º e 6º Aditamentos à Escritura de Emissão. 

• Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e 

inadimplemento no período, por debênture:  

(i) Pagamentos: 

Amortização: 

11/01/2016 – R$ 543,000000 

10/02/2016 – R$ 322,000000 

10/03/2016 – R$ 322,000000 

11/04/2016 – R$ 322,000000 

10/05/2016 – R$ 322,000000 

10/06/2016 – R$ 322,000000 

11/07/2016 – R$ 322,000000 

10/08/2016 – R$ 322,000000 

12/09/2016 – R$ 322,000000 

10/10/2016 – R$ 322,000000 

10/11/2016 – R$ 322,000000 

12/12/2016 – R$ 322,000000 
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Juros: 

11/01/2016 – R$ 84,862979 

10/02/2016 – R$ 77,975379 

10/03/2016 – R$ 77,610408 

11/04/2016 – R$ 73,339249 

10/05/2016 – R$ 65,758458 

10/06/2016 – R$ 67,903839 

11/07/2016 – R$ 60,525772 

10/08/2016 – R$ 58,951931 

12/09/2016 – R$ 54,475977 

10/10/2016 – R$ 45,425998 

10/11/2016 – R$ 43,037174 

12/12/2016 – R$ 38,440928 

 

(ii) Inadimplemento: A Emissora não cumpriu com obrigações não pecuniárias, 

conforme previsto nos documentos da operação. 

 

(ii) Denominação da companhia ofertante: OER CAÇU ENERGIA S.A. 

• Emissão: 1ª. 

• Valor da emissão: R$ 64.680.000,00; 

• Quantidade de debêntures emitidas: 6.468; 

• Espécie*: quirografária, com garantias adicionais real e fidejussória; 

*Redação em conformidade com o 3º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Prazo de vencimento das debêntures*: 10/08/2017; 

*Redação em conformidade com o 4º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores*: (i) 

fiança prestada pela Odebrecht S.A., Odebrecht Energia S.A., Odebrecht Energia 

Renovável S.A. e Odebrecht Agroindustrial S.A., em caráter solidário entre elas e 

com relação à Emissora; (ii) cessão fiduciária de créditos bancários de titularidade 

da Odebrecht Energia do Brasil S.A. relacionados a determinada conta vinculada 

em que será obrigatoriamente depositada pela Madeira Energia S.A. a parcela 

correspondente à participação da Odebrecht Energia do Brasil S.A. na Madeira 

Energia S.A. dos recursos eventualmente recebidos da Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica – CCEE resultante de alguns pleitos da Santo Antônio Energia 

S.A. junto à ANEEL, conforme previsto na Escritura de Emissão; (iii) cessão 

fiduciária de direitos creditórios de todo e qualquer recebível das sociedades 

controladas da Odebrecht Energia Renovável S.A., que não esteja relacionado com 

os contratos de fornecimento do ambiente regulado, de forma que o fluxo mensal 

seja de, no mínimo, R$ 8.400.000,00, conforme previsto na Escritura de Emissão; 

(iv) contrato de administração de contas celebrado entre a OER Caçu Energia S.A, 
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o Banco Bradesco S.A., com a interveniência da Pentágono S.A. DTVM, conforme 

previsto na Escritura de Emissão; (v) cessão fiduciária sob condição suspensiva dos 

recursos e créditos a serem mantidos na conta corrente nº 000274238, agência nº 

001, Banco BTG Pactual S.A., decorrente da venda, pela Odebrecht Energia S.A. de 

100% das ações de emissão da Odebrecht Energias Alternativas S.A.; e (vi) cessão 

fiduciária sob condição suspensiva de direitos creditórios que as Sociedades 

Senandes e/ou a Odebrecht Energia S.A. fazem jus decorrente da arbitragem 

entre as Sociedades Senandes e as sociedades Alstom Brasil Energia e Transporte 

Ltda., Alstom Grid Energia Ltda. e Alstom Energias Renováveis Ltda., conforme 

previsto na Escritura de Emissão. 

As garantias reais acima mencionadas serão compartilhadas com as seguintes 

emissões de debêntures: (i) 1ª Emissão da OER Mirante Energia S.A.; (ii) 1ª 

Emissão da OER Nova Alvorada Energia S.A.; (iii) 1ª Emissão da OER Mineiros 

Energia S.A.; e (iv) 2ª Emissão da Odebrecht Energia do Brasil S.A.*. 

*Redação em conformidade com o 4º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e 

inadimplemento no período, por debênture:  

(i) Pagamentos: 

Amortização: 

11/01/2016 – R$ 543,000000 

10/02/2016 – R$ 322,000000 

10/03/2016 – R$ 322,000000 

11/04/2016 – R$ 322,000000 

10/05/2016 – R$ 322,000000 

10/06/2016 – R$ 322,000000 

11/07/2016 – R$ 322,000000 

10/08/2016 – R$ 322,000000 

12/09/2016 – R$ 322,000000 

10/10/2016 – R$ 322,000000 

10/11/2016 – R$ 322,000000 

12/12/2016 – R$ 322,000000 

 

Juros: 

11/01/2016 – R$ 84,862979 

10/02/2016 – R$ 77,975379 

10/03/2016 – R$ 77,610408 

11/04/2016 – R$ 73,339249 

10/05/2016 – R$ 65,758458 

10/06/2016 – R$ 67,903839 

11/07/2016 – R$ 60,525772 
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10/08/2016 – R$ 58,951931 

12/09/2016 – R$ 54,475977 

10/10/2016 – R$ 45,425998 

10/11/2016 – R$ 43,037174 

12/12/2016 – R$ 38,440928 

 

(ii) Inadimplemento: A Emissora não cumpriu com obrigações não pecuniárias, 

conforme previsto nos documentos da operação. 

 

(iii) Denominação da companhia ofertante: OER MIRANTE ENERGIA S.A. 

• Emissão: 1ª. 

• Valor da emissão: R$ 60.300.000,00; 

• Quantidade de debêntures emitidas: 6.030; 

• Espécie*: quirografária, com garantias adicionais real e fidejussória; 

*Redação em conformidade com o 3º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Prazo de vencimento das debêntures*: 10/08/2017; 

*Redação em conformidade com o 4º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores*: (i) 

fiança prestada pela Odebrecht S.A., Odebrecht Energia S.A., Odebrecht Energia 

Renovável S.A. e Odebrecht Agroindustrial S.A., em caráter solidário entre elas e 

com relação à Emissora; (ii) cessão fiduciária de créditos bancários de titularidade 

da Odebrecht Energia do Brasil S.A. relacionados a determinada conta vinculada 

em que será obrigatoriamente depositada pela Madeira Energia S.A. a parcela 

correspondente à participação da Odebrecht Energia do Brasil S.A. na Madeira 

Energia S.A. dos recursos eventualmente recebidos da Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica – CCEE resultante de alguns pleitos da Santo Antônio Energia 

S.A. junto à ANEEL, conforme previsto na Escritura de Emissão; (iii) cessão 

fiduciária de direitos creditórios de todo e qualquer recebível das sociedades 

controladas da Odebrecht Energia Renovável S.A., que não esteja relacionado com 

os contratos de fornecimento do ambiente regulado, de forma que o fluxo mensal 

seja de, no mínimo, R$ 8.400.000,00, conforme previsto na Escritura de Emissão; 

(iv) contrato de administração de contas celebrado entre a OER Mirante Energia 

S.A, o Banco Bradesco S.A., com a interveniência da Pentágono S.A. DTVM, 

conforme previsto na Escritura de Emissão; (v) cessão fiduciária sob condição 

suspensiva dos recursos e créditos a serem mantidos na conta corrente nº 

000274238, agência nº 001, Banco BTG Pactual S.A., decorrente da venda, pela 

Odebrecht Energia S.A. de 100% das ações de emissão da Odebrecht Energias 

Alternativas S.A.; e (vi) cessão fiduciária sob condição suspensiva de direitos 

creditórios que as Sociedades Senandes e/ou a Odebrecht Energia S.A. fazem jus 
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decorrente da arbitragem entre as Sociedades Senandes e as sociedades Alstom 

Brasil Energia e Transporte Ltda., Alstom Grid Energia Ltda. e Alstom Energias 

Renováveis Ltda., conforme previsto na Escritura de Emissão. 

As garantias reais acima mencionadas serão compartilhadas com as seguintes 

emissões de debêntures: (i) 1ª Emissão da OER Mirante Energia S.A.; (ii) 1ª 

Emissão da OER Nova Alvorada Energia S.A.; (iii) 1ª Emissão da OER Mineiros 

Energia S.A.; e (iv) 2ª Emissão da Odebrecht Energia do Brasil S.A.*. 

*Redação em conformidade com o 4º e 6º Aditamentos à Escritura de Emissão. 

• Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e 

inadimplemento no período, por debênture:  

(i) Pagamentos: 

Amortização: 

11/01/2016 – R$ 543,000000 

10/02/2016 – R$ 322,000000 

10/03/2016 – R$ 322,000000 

11/04/2016 – R$ 322,000000 

10/05/2016 – R$ 322,000000 

10/06/2016 – R$ 322,000000 

11/07/2016 – R$ 322,000000 

10/08/2016 – R$ 322,000000 

12/09/2016 – R$ 322,000000 

10/10/2016 – R$ 322,000000 

10/11/2016 – R$ 322,000000 

12/12/2016 – R$ 322,000000 

 

Juros: 

11/01/2016 – R$ 84,862979 

10/02/2016 – R$ 77,975379 

10/03/2016 – R$ 77,610408 

11/04/2016 – R$ 73,339249 

10/05/2016 – R$ 65,758458 

10/06/2016 – R$ 67,903839 

11/07/2016 – R$ 60,525772 

10/08/2016 – R$ 58,951931 

12/09/2016 – R$ 54,475977 

10/10/2016 – R$ 45,425998 

10/11/2016 – R$ 43,037174 

12/12/2016 – R$ 38,440928 

 

(ii) Inadimplemento: A Emissora não cumpriu com obrigações não pecuniárias, 

conforme previsto nos documentos da operação. 
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(iv) Denominação da companhia ofertante: OER NOVA ALVORADA ENERGIA S.A. 

• Emissão: 1ª. 

• Valor da emissão: R$ 77.210.000,00; 

• Quantidade de debêntures emitidas: 7.721; 

• Espécie*: quirografária, com garantias adicionais real e fidejussória; 

*Redação em conformidade com o 3º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Prazo de vencimento das debêntures*: 10/08/2017; 

*Redação em conformidade com o 4º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores*: (i) 

fiança prestada pela Odebrecht S.A., Odebrecht Energia S.A., Odebrecht Energia 

Renovável S.A. e Odebrecht Agroindustrial S.A., em caráter solidário entre elas e 

com relação à Emissora; (ii) cessão fiduciária de créditos bancários de titularidade 

da Odebrecht Energia do Brasil S.A. relacionados a determinada conta vinculada 

em que será obrigatoriamente depositada pela Madeira Energia S.A. a parcela 

correspondente à participação da Odebrecht Energia do Brasil S.A. na Madeira 

Energia S.A. dos recursos eventualmente recebidos da Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica – CCEE resultante de alguns pleitos da Santo Antônio Energia 

S.A. junto à ANEEL, conforme previsto na Escritura de Emissão; (iii) cessão 

fiduciária de direitos creditórios de todo e qualquer recebível das sociedades 

controladas da Odebrecht Energia Renovável S.A., que não esteja relacionado com 

os contratos de fornecimento do ambiente regulado, de forma que o fluxo mensal 

seja de, no mínimo, R$ 8.400.000,00, conforme previsto na Escritura de Emissão; 

(iv) contrato de administração de contas celebrado entre a OER Nova Alvorada 

Energia S.A, o Banco Bradesco S.A., com a interveniência da Pentágono S.A. 

DTVM, conforme previsto na Escritura de Emissão; (v) cessão fiduciária sob 

condição suspensiva dos recursos e créditos a serem mantidos na conta corrente 

nº 000274238, agência nº 001, Banco BTG Pactual S.A., decorrente da venda, pela 

Odebrecht Energia S.A. de 100% das ações de emissão da Odebrecht Energias 

Alternativas S.A.; e (vi) cessão fiduciária sob condição suspensiva de direitos 

creditórios que as Sociedades Senandes e/ou a Odebrecht Energia S.A. fazem jus 

decorrente da arbitragem entre as Sociedades Senandes e as sociedades Alstom 

Brasil Energia e Transporte Ltda., Alstom Grid Energia Ltda. e Alstom Energias 

Renováveis Ltda., conforme previsto na Escritura de Emissão. 

As garantias reais acima mencionadas serão compartilhadas com as seguintes 

emissões de debêntures: (i) 1ª Emissão da OER Mirante Energia S.A.; (ii) 1ª 

Emissão da OER Nova Alvorada Energia S.A.; (iii) 1ª Emissão da OER Mineiros 

Energia S.A.; e (iv) 2ª Emissão da Odebrecht Energia do Brasil S.A.*. 
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*Redação em conformidade com o 4º e 6º Aditamentos à Escritura de Emissão. 

• Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e 

inadimplemento no período, por debênture:  

(i) Pagamentos: 

Amortização: 

11/01/2016 – R$ 543,000000 

10/02/2016 – R$ 322,000000 

10/03/2016 – R$ 322,000000 

11/04/2016 – R$ 322,000000 

10/05/2016 – R$ 322,000000 

10/06/2016 – R$ 322,000000 

11/07/2016 – R$ 322,000000 

10/08/2016 – R$ 322,000000 

12/09/2016 – R$ 322,000000 

10/10/2016 – R$ 322,000000 

10/11/2016 – R$ 322,000000 

12/12/2016 – R$ 322,000000 

  

Juros: 

11/01/2016 – R$ 84,862979 

10/02/2016 – R$ 77,975379 

10/03/2016 – R$ 77,610408 

11/04/2016 – R$ 73,339249 

10/05/2016 – R$ 65,758458 

10/06/2016 – R$ 67,903839 

11/07/2016 – R$ 60,525772 

10/08/2016 – R$ 58,951931 

12/09/2016 – R$ 54,475977 

10/10/2016 – R$ 45,425998 

10/11/2016 – R$ 43,037174 

12/12/2016 – R$ 38,440928 

 

(v) Denominação da companhia ofertante: ODEBRECHT ENERGIA PARTICIPÇÕES S.A. 

• Emissão: 1ª. (Privada) 

• Valor da emissão: R$ 2.000.000.000,00; 

• Quantidade de debêntures emitidas: (i) 1ª série: 100.000; e (ii) 2ª série: 100.000; 

• Espécie: com garantia flutuante e com garantia adicional fidejussória; 

• Prazo de vencimento das debêntures (de ambas as séries): 15/09/2020; 

• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: (i) 

fiança prestada pela Odebrecht S.A.;  
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• Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e 

inadimplemento no período, por debênture:  

(i) Inadimplemento: A Emissora não cumpriu com a(s) obrigação(ões) de envio das 

Demonstrações Financeiras auditadas do exercício social encerrado em 

31/12/2016 e dos índices financeiros. 

 

(vi) Denominação da companhia ofertante: ODEBRECHT ENERGIA DO BRASIL S.A. 

• Emissão: 2ª.  

• Valor da emissão: R$ 122.000.000,00; 

• Quantidade de debêntures emitidas: 12.200; 

• Espécie: com garantia real e com garantia adicional fidejussória; 

• Prazo de vencimento das debêntures*: 12/01/2017; 

*Redação em conformidade com o 3º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores*: (i) 

fiança prestada pela Odebrecht S.A. e pela Odebrecht Energia S.A., em caráter 

solidário entre elas e com relação à Odebrecht Energia do Brasil S.A.; (ii) alienação 

fiduciária de 100% das ações de emissão da Odebrecht Energias Alternativas S.A., 

de titularidade da Odebrecht S.A. e da Odebrecht Energia S.A.; (ii) cessão 

fiduciária de créditos bancários de titularidade da Odebrecht Energia do Brasil 

S.A., e da Odebrecht Energia S.A, relacionados a determinadas contas vinculadas; 

e (iii) cessão fiduciária de direitos creditórios de todo e qualquer recebível de 

energia de titularidade de sociedades controladas da Odebrecht Energia 

Renovável S.A., conforme previsto na Escritura de Emissão. 

O contrato de cessão fiduciária de créditos bancários será imediata e 

automaticamente terminado de pleno direito e os direitos creditórios cedidos 

fiduciariamente serão liberados do respectivo grame: (i) no momento em que a 

Cedente constituir nova garantia em favor dos Debenturistas, nos termos da 

Cláusula 4.17.3.1 da Escritura de Emissão; ou (ii) no momento da Venda da SAESA, 

desde observados os termos e condições nas Cláusulas 4.17.2 e 4.17.3 da 

Escritura de Emissão. 

O Contrato de Alienação Fiduciária de Ações será imediata e automaticamente 

terminado de pleno direito e os direitos creditórios cedidos fiduciariamente nos 

termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações serão liberados do 

respectivo gravame, no momento da Venda da Senandes, desde que observados 

os termos e condições previstos na Cláusula 4.17.3 da Escritura de Emissão. 

*Redação em conformidade com o 2º e 3º Aditamentos à Escritura de Emissão. 

• Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e 

inadimplemento no período, por debênture:  
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(i) Pagamentos: 

Juros: 

10/01/2016 – R$ 126,35941000 

10/02/2016 – R$ 126,31683000 

10/03/2016 – R$ 132,64468999 

10/04/2016 – R$ 132,64468999  

30/12/2016 – R$ 537,55469927 

 

Multa:  

10/04/2016 – R$ 2,65289380 

 

Mora: 

10/04/2016 – R$ 0,02210745 

 

Resgate Total Antecipado: 

30/12/2016 – R$ 10.694,46572000 

 

(vii) Denominação da companhia ofertante: ODEBRECHT ENERGIA S.A. 

• Emissão: 3ª. 

• Valor da emissão: R$ 190.000.000,00; 

• Quantidade de debêntures emitidas: 19.000; 

• Espécie*: com garantia real e garantia adicional fidejussória; 

• *Redação em conformidade com o 1º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Prazo de vencimento das debêntures*: 28/04/2017; 

*Redação em conformidade com o 1º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores*: (i) 

fiança prestada pela Odebrecht S.A.; (ii) alienação fiduciária da totalidade das 

ações de emissão da Odebrecht Energia S.A., de titularidade da Odebrecht S.A. e 

da Odebrecht Energia Investimentos S.A.; e (iii) cessão fiduciária de direitos 

creditórios de titularidade da Odebrecht Energia S.A.. 

As garantias reais acima citadas serão compartilhadas com as debêntures da 2ª 

Emissão da Odebrecht Energia S.A.. 

*Redação em conformidade com o 1º Aditamento à Escritura de Emissão. 

• Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e 

inadimplemento no período, por debênture: 

(i) Pagamentos: 

Juros: 

28/01/2016 – R$ 824,070550 

 

(viii) Denominação da companhia ofertante: ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL S.A. 
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• Emissão: 1ª. 

• Valor da emissão: R$ 2.000.000.0000,00; 

• Quantidade de debêntures emitidas: (i) 1ª Série: 25.000; (ii) 2ª Série: 25.000; (iii) 

3ª Série: 25.000; (iv) 4ª Série: 25.000; (v) 5ª Série: 25.000; (vi) 6ª Série: 25.000; 

(vii) 7ª Série: 25.000; e (viii) 8ª Série: 25.000; 

• Espécie: subordinada; 

• Prazo de vencimento das debêntures: (i) 1ª Série: 15/09/2022; (ii) 2ª Série: 

15/09/2023; (iii) 3ª Série: 15/09/2024; (iv) 4ª Série: 15/09/2025; (v) 5ª Série: 

15/09/2026; (vi) 6ª Série: 15/09/2027; (vii) 7ª Série: 15/03/2028; e (viii) 8ª Série: 

15/09/2028; 

• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: não 

aplicável. 

• Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e 

inadimplemento no período, por debênture: não houve. 

 

12. Parecer: 

Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas 

informações divulgadas pela Emissora. 

13. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente 

fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea “b” da Lei nº 6.404 de 15 de 

Dezembro de 1976) 

A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da 

função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora. 

Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao 

preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de 

novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis.  

Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e 

atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem 

recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações 

não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem 

orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da 

situação em pauta. 

PENTÁGONO S.A. DTVM 


