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Estratégia Meta é criar produtos que posteriormente possam ser adotados em outras filiais
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Softtek, do México, instala centro
de desenvolvimento no Brasil
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Francisco Lara, executivo-chefe da Softtek no Brasil: país já representa segunda maior fonte de receita da companhia, à frente da matriz e só atrás dos EUA
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tros países”, diz Lara. Como reflexo desse cenário, afirma o executivo, o brasileiro Mauro Okamoto hoje atua na Softtek como diretor global de ofertas de serviços SAP nos Estados Unidos.
Sob a nova estrutura, cuja previsão é entrar em operação em
abril, a Softtek planeja criar centros de excelência associados a
parceiros. A proposta é desenvolver produtos segmentados
por vertentes tecnológicas, como mobilidade, que posteriormente possam ser oferecidos a

A

O interesse pelo mercado brasileiro de tecnologia da informação (TI) vem aumentando consideravelmente nos últimos anos.
O potencial de consumo interno, no entanto, parece pouco a
pouco deixar de ser o único fator de impulso aos investimentos por parte das empresas estrangeiras do setor no país.
A mexicana Softtek é uma das
companhias que começam a enxergar o Brasil sob um viés mais
amplo, sem abandonar o interesse pelas oportunidades de receita no país. Fornecedora de
serviços de TI — como o desenvolvimento de softwares sob
medida e adaptações de sistemas de parceiros —, a empresa
está investindo inicialmente
R$ 3 milhões na mudança para
uma nova sede em Barueri (SP).
Entre outras instalações, o local
vai abrigar um centro de pesquisa e desenvolvimento. A ideia é
usar essa estrutura para criar
produtos e serviços que serão
lançados no pais e replicados
posteriormente em outras subsidiárias da companhia.
Francisco Lara, executivo-chefe da empresa no Brasil, diz que
algumas ofertas globais da Softtek são desenvolvidas e testadas
atualmente no país, mas em escala reduzida. “Nosso centro
mundial de excelência para a
criação de ofertas da [fabricante
alemã de software] SAP está localizado no Brasil e foi responsável
por inovações adotadas em ou-
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Moacir Drska
De São Paulo

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

empresas de diferentes setores
da economia.
Para implantar essa estratégia e
transferir tecnologia, a Softtek vai
deslocar temporariamente cerca
de 100 profissionais de suas operações no México e nos Estados Unidos. “A previsão é contratar 300
funcionários especificamente para
pesquisa e desenvolvimento no
Brasil até 2013, dos quais cem devem ser incorporados ainda neste
ano”, diz Lara. Atualmente, a companhia conta com cerca de 1,2 mil
funcionários no Brasil.

Ao mesmo tempo, o investimento na nova sede vai ao encontro da previsão de crescimento
anual superior a 30% para a subsidiária brasileira nos próximos três
anos. Em 2011, o Brasil manteve-se
como a segunda operação mundial da Softtek, à frente da matriz
mexicana e atrás apenas dos Estados Unidos. Com uma receita de
R$ 170 milhões, a filial brasileira
respondeu por 28% do faturamento global da empresa.
Com 225 clientes ativos no Brasil, uma das estratégias da Softtek

para ganhar terreno no país é
acompanhar o processo de internacionalização das empresas brasileiras. Atualmente, esse modelo
já é usado para clientes como a
Ambev e a Votorantim, cujas operações na América Latina são atendidas a partir do Brasil. “Esse movimento de expansão internacional
das companhias brasileiras será
cada vez mais frequente, especialmente em segmentos como engenharia e construção, metalurgia,
bens de consumo e finanças”, afirma o executivo.

Após acordo,
Intel encerra
processo
antitruste
Chip
De São Paulo
A Intel concordou em pagar
US$ 6,5 milhões para encerrar um
processo em que era acusada de violar leis estaduais e federais antitruste
dos EUA. A decisão da companhia
obedece a uma decisão judicial de
dezembro de 2011. O pagamento
será destinado a cobrir parte dos
custos decorrentes do caso.
O processo estava sob responsabilidade da procuradoria geral de
Nova York em novembro de 2009,
sob a alegação de que a fabricante
americana de chips pagava bilhões
para intimidar fabricantes de
computadores e dominar o mercado de microprocessadores, prática
que limitava a atuação de fornecedores concorrentes, como a também americana Advanced Micro
Devices (AMD).
Em comunicado, a Intel se disse
satisfeita com o acordo, ressaltando
que a resolução do caso não obriga
a companhia a admitir quaisquer
violações ou mesmo alterar sua
conduta nos negócios. “Nós sempre
dissemos que as práticas de negócios da Intel são legais, pró-competitivas e benéficas para os consumidores”, acrescentou Doug Melamed, vice-presidente sênior e conselheiro-geral da empresa.
“Continuamos a acreditar que
essas reivindicações, durante a administração anterior, tinham mérito, mas à luz da decisão do tribunal não creio que haja algum propósito em levar essa questão
adiante”, disse Jennifer Givner,
porta-voz do procurador-geral de
Nova York, Eric Schneiderman.
(MD, com agências internacionais)

Fonte: Valor Econômico, SãoPaulo, 13 fev. 2012, Empresas, p. B2.

ENERGISA S/A

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 00.864.214/0001-06
FATO RELEVANTE
Energisa S/A (Companhia), em complemento ao Fato Relevante de 1/11/11, referente ao
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº 247/2011 e ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº 024/2012 (Ofícios),
que versam sobre o Refazimento e reapresentação de Formulários Informações Trimestrais,
relativos aos trimestres encerrados em 31/03/2011, 30/06/2011 e 30/9/2011 (ITRs), vem a
público, na forma e para os ¾ns da Instrução CVM nº 358/02, informar que, em atendimento
aos Ofícios, irá proceder a reapresentação dos ITRs até o dia 17/02/2012.
Cataguases, 10 de fevereiro de 2012.
Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/MF nº 06.082.980/0001-03 - NIRE Nº 33.3.0028176-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, hora e local: Aos 9 dias do mês
de janeiro de 2012, às 8 horas, na sede social da Companhia, na Rua Dias Ferreira nº. 190,
301-Parte, Leblon, CEP: 22431-050, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. Convocação e Presença: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade
dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Renato
Feitosa Rique; Secretária: Paula Guimarães Fonseca. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre a proposta de
linha de crédito para contratação de ﬁnanciamentos imobiliários, no valor de até R$500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais), apresentada por instituição ﬁnanceira à Companhia (anexa).
5. Deliberações: Analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros do
Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,
aprovaram a assinatura pela Companhia de proposta de linha de crédito para contratação de
ﬁnanciamentos imobiliários, no valor de até R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais),
nas condições propostas por instituição ﬁnanceira à Companhia. 6. Encerramento, Lavratura
e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual se lavrou esta
Ata, em forma de sumário, assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 2012.
Ass: Renato Feitosa Rique, Carlos Alberto Vieira, Carlos Geraldo Langoni e Sandeep Mathrani.
Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 9 de janeiro de
2012. Renato Feitosa Rique - Presidente; Paula Guimarães Fonseca - Secretária. Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro. Nome: Aliansce Shopping Centers S.A. Certiﬁco que o presente foi
arquivado sob o nº 2287855 e data: 31/01/12. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

NEOENERGIA S.A.

CNPJ Nº 01.083.200/0001-18 - NIRE Nº 33 3 0026600 3
Companhia Aberta - RG. CVM 1553-9

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA NEOENERGIA S.A., REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2011
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de 2011, às 10:30 horas, na sede social da Neoenergia,
reuniu-se o Conselho de Administração da NEOENERGIA, que conforme previsto na cláusula 7.1 do
Acordo de Acionista, receberam orientação de voto através da cópia da última ata da Reunião Prévia
realizada nesta data. Havendo quorum, os conselheiros abaixo assinados tomaram conhecimento
e deliberaram sobre a seguinte matéria: TELES PIRES: Criação da Teles Pires Participações e
Emissão de Debêntures - Após apresentação feita pelo Diretor Executivo Financeiro e de RI, a
Diretoria Executiva propôs aprovar: (a) Criação da empresa Teles Pires Participações S.A. como
subsidiária integral da Neoenergia; (b) Transferência das ações da Companhia Hidrelétrica Teles
Pires em posse da Neoenergia para a Teles Pires Participações; (c) Emissão, por parte da Companhia
Hidrelétrica Teles Pires, de ações PN. Alterando artigo 4º para a seguinte redação: Artigo 4º. O
capital social autorizado da Companhia é de R$ 3.733.774.783,00 (três bilhões, setecentos e trinta
e três milhões, setecentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais) dividido em
36.975.571.676.049 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e 362.176.153.951
ações preferenciais, nominativas, escriturais, sem valor nominal e sem direito a voto. Às ações
preferenciais emitidas e integralizadas serão atribuídos dividendos ¾xos anuais. Esse dividendo
¾xo será no valor de R$ 229.692.000,00 (duzentos e vinte e nove milhões, seiscentos e noventa e
dois mil reais) para todas as ações preferenciais emitidas e integralizadas. Esse valor será corrigido
anualmente pela variação do INPC. Parágrafo Primeiro. A Companhia, mediante deliberação do
Conselho de Administração, na forma do artigo 17, § 1º, subitem (i), está autorizada a aumentar o
capital social até o limite referido no caput, mediante a correspondente emissão de ações, devendo
ser respeitada a proporcionalidade de 99,03% de ações ordinárias e 0,97% de ações preferenciais.
Cada subscrição e integralização deverá respeitar a referida proporcionalidade entre ações ordinárias
e preferenciais; (d) 1ª Emissão de Debêntures pela Teles Pires Participações S.A., com as seguintes
características: i. Valor Total: R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), na data
da emissão; ii. Remuneração: CDI + 0,7% a.a.; iii. Prazo Total: 20 anos; iv. Prazo de carência: 3
anos; v. Pagamento de Juros: Semestral, após carência; vi. Amortização: Semestral; vii. Garantias:
(1) Fidejussória: Fiança Corporativa da Neoenergia; (2) Reais: Penhor da Totalidade das ações em
posse da Emissora e Cessão Fiduciária da Conta Reserva; viii. Covenants Garantidora: (1) Manter
a Relação da Dívida Líquida/EBITDA < 3,5 e (2) manter a Relação EBITDA/Resultado Financeiro >
2; mas caso a garantidora assuma covenants mais restritivos em qualquer outro contrato os mesmos
valerão para esta emissão; e ix. Outras informações: todas as características da emissão deverão ser
aprovadas em Ata especí¾ca em reunião do Conselho de Administração da Teles Pires Participações
e da Neoenergia. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada e
recomendou o encaminhamento ao Conselho de Administração da Companhia Hidrelétrica Teles
Pires, com recomendação de aprovação. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelo Presidente do Conselho
- Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva e pelos conselheiros, André Luiz Dantas Furtado (suplente),
Eduardo Capelastegui, Gonzalo Perez Fernandes, Jacques Pena, Joaquim Pina Moura, Jorge Luiz
Pacheco, Liscio Fábio Brasil Camargo, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Mário José-Ruiz
Tagle Larrain (suplente), e por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro
com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2011. Confere com o original lavrado
em livro competente. Denise Faria - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.
Nome: Neoenergia S/A. Certi¾co o deferimento em 06/02/2012, e o registro sob o número e data
abaixo. 00002290201 - Data: 06/02/2012. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA - SEAP - DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS – DEAM
DEVOLUÇÃO DOS PRAZOS
EXTRATO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 141/2011
PROTOCOLO: 11.208.681-1
OBJETO: Contratação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e
operador de máquina costal, com a metodologia de metros quadrados, e copeiragem,
portaria, auxiliar de serviços gerais e recepção, com fornecimento de mão de obra,
materiais de limpeza e equipamentos, para atender ao Polo Regional de Curitiba “QA”.
INTERESSADO: CASA CIVIL, RTVE, SEAP, SECS, SEDS, SEED, SEJU, SEMA,
SEPL, SEDU E SETU.
ABERTURA: DIA 29/02/2012 - às 9:30 hs no Palácio das Araucárias - R.Jacy Loureiro
de Campos, s/n, Térreo - Centro Cívico - Curitiba - Pr
VALOR UNITÁRIO: CONFORME PUBLICAÇÃO NO SITE www.comprasparana.
pr.gov.br
EXTRATO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 142/2011
EQUIPE 2
PROTOCOLO: 11.208.682-0
OBJETO: Contratação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e
operador de máquina costal, com a metodologia de metros quadrados, e copeira,
portaria, auxiliar de serviços gerais e recepção, com fornecimento de mão de obra,
materiais de limpeza e equipamentos, para atender ao Polo Regional de Curitiba “QB”.
INTERESSADO: BADEP, CCTG, COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO,
DETRAN E SESP - Batalhão, Comando Central, CB Cabral, CB Portão, DPC, Escola
da Polícia Civil e o Inst. de Criminalística.
ABERTURA: DIA 01/03/2012 - às 9:30 hs no Palácio das Araucárias - R.Jacy Loureiro
de Campos, s/n, Térreo - Centro Cívico - Curitiba - Pr
VALOR UNITÁRIO: CONFORME PUBLICAÇÃO NO SITE www.comprasparana.
pr.gov.br
EXTRATO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 143/2011
PROTOCOLO: 11.208.683-8
OBJETO: Contratação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e
operador de máquina costal, com a metodologia de metros quadrados, e copeira,
portaria, auxiliar de serviços gerais e recepção, com fornecimento de mão de obra,
materiais de limpeza e equipamentos, para atender ao Polo Regional de Curitiba “QC”.
INTERESSADO: AMBIENTAL, CELEPAR, COMEC, DEAP, DIOE, EMATER, IAPAR,
IPARDES, JUCEPAR, MINEROPAR, PARANÁ ESPORTE, SEAB/Sta. Cândida, SEIM
E SESP.
ABERTURA: DIA 01/03/2012 - às 15:00 hs no Palácio das Araucárias - R.Jacy
Loureiro de Campos, s/n, Térreo - Centro Cívico - Curitiba - Pr
VALOR UNITÁRIO: CONFORME PUBLICAÇÃO NO SITE www.comprasparana.
pr.gov.br
EXTRATO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 144/2011
PROTOCOLO: 11.208.684-6
OBJETO: Contratação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e
operador de máquina costal, com a metodologia de metros quadrados, e copeira,
portaria, auxiliar de serviços gerais e recepção, com fornecimento de mão de obra,
materiais de limpeza e equipamentos, para atender ao Polo Regional de Curitiba “QD”.
INTERESSADO: IAP, BPP, CLASPAR, CODAPAR, DER, FERROESTE, IAP, PGE,
SEIL, SESA, SETI E SETS.
ABERTURA: DIA 02/03/2012, às 9:30 hs no Palácio das Araucárias - R.Jacy Loureiro
de Campos, s/n, Térreo - Centro Cívico - Curitiba - Pr
VALOR UNITÁRIO: CONFORME PUBLICAÇÃO NO SITE www.comprasparana.
pr.gov.br
EXTRATO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 145/2011
PROTOCOLO: 11.208.685-4
OBJETO: Contratação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e
operador de máquina costal, com a metodologia de metros quadrados, e copeira,
portaria, auxiliar de serviços gerais e recepção, com fornecimento de mão de obra,
materiais de limpeza e equipamentos, para atender ao Polo Regional de Curitiba “QE”.
INTERESSADO: CCC, SEEC, MON, SEDS/Centro de Sócio Educação Tarumã,
Joana Richa e Guarda Mirim.
ABERTURA: DIA 02/03/2012- às 15:00 hs no Palácio das Araucárias - R.Jacy Loureiro
de Campos, s/n, Térreo - Centro Cívico - Curitiba - Pr
VALOR UNITÁRIO: CONFORME PUBLICAÇÃO NO SITE www.comprasparana.
pr.gov.br
-DEAM/EQUIPE2, 13/02/2012

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/MF nº 06.082.980/0001-03 - NIRE Nº 33.3.0028176-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração 1. Data, hora e local: Aos 6 dias do mês de janeiro
de 2012, às 9 horas, na sede social da Companhia, na Rua Dias Ferreira nº. 190, 301-Parte, Leblon,
CEP: 22431-050, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença:
A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros eleitos do
Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Renato Feitosa Rique; Secretária:
Paula Guimarães Fonseca. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre (4.1) a aprovação da realização da
primeira emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária,
em série única, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), objeto de oferta pública de
distribuição com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia ﬁrme de subscrição,
conforme proposta apresentada por instituição ﬁnanceira à Companhia nesta data (anexa), nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de 16 de janeiro de 2009; e (4.2) a autorização
à Diretoria da Companhia para (i) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e
praticar todos os atos necessários à realização da Emissão; (ii) contratar (a) o banco constante da
proposta recebida pela Companhia nesta data para intermediar e coordenar a Emissão (“Coordenador”),
sob o regime de garantia ﬁrme de subscrição e integralização, conforme proposta apresentada por
instituição ﬁnanceira à Companhia nesta data; e (b) os demais prestadores de serviços para a Emissão,
incluindo instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures, instituição prestadora de
serviços de banco mandatário das Debêntures, agente ﬁduciário e assessores legais, entre outros,
podendo para tanto negociar e assinar os respectivos contratos. 5. Deliberações: Analisadas e
discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da
Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do artigo 17 “f” do
Estatuto Social da Companhia e do artigo 52 e seguintes da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
deliberaram: 5.1. Aprovar a realização da Emissão, com as seguintes características e condições
principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da competente escritura de emissão das
Debêntures (“Escritura de Emissão”): (i) Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos obtidos pela
Companhia com a Emissão serão destinados para todas ou qualquer das seguintes ﬁnalidades: (a) a
construção, a aquisição e/ou o desenvolvimento de shopping centers ou empresas proprietárias de
shopping centers; (b) a aquisição de participação adicional nos shopping centers já existentes no
portfólio da Companhia e/ou de suas controladas; (c) a expansão dos shopping centers já existentes no
portfólio da Companhia e/ou de suas controladas; e (d) o reforço no capital de giro para a Companhia
e/ou suas controladas; (ii) Colocação. As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com
esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia ﬁrme de
subscrição, conforme proposta apresentada por instituição ﬁnanceira à Companhia nesta data, na
qualidade de Coordenador, tendo como público alvo investidores qualiﬁcados, assim deﬁnidos nos
termos do artigo 4º da Instrução CVM 476 (“Investidores Qualiﬁcados”). (iii) Forma de Subscrição e de
Integralização e Preço de Integralização. As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do
SDT – Módulo de Distribuição de Títulos, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Balcão
Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”). (iv) Negociação. As Debêntures serão registradas para
negociação no mercado secundário por meio do SND – Módulo Nacional de Debêntures, administrado
e operacionalizado pela CETIP. (v) Número da Emissão. As Debêntures representam a primeira
emissão pública de debêntures da Companhia. (vi) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão
será de R$185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”). (vii)
Quantidade. Serão emitidas 18.500 (dezoito mil e quinhentas) Debêntures. (viii) Valor Nominal. As
Debêntures terão valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais) (“Valor Nominal”), observado o
disposto no artigo 4º da Instrução CVM 476. (ix) Séries. A Emissão será realizada em série única. (x)
Forma. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certiﬁcados.
(xi) Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia. (xii)
Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária. (xiii) Data de Emissão. A data de emissão das
Debêntures será deﬁnida pela Companhia em conjunto com o Coordenador, tendo como limite o dia 2
de março de 2012 (“Data de Emissão”). (xiv) Prazo e Data de Vencimento. O prazo das Debêntures será
de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”). (xv) Pagamento do Valor
Nominal. O Valor Nominal de cada uma das Debêntures será pago em 2 (duas) parcelas anuais iguais
e consecutivas sendo a 1º parcela devida no 48º mês da Data de Emissão. (xvi) Remuneração. A
remuneração de cada uma das Debêntures será a seguinte: (a) atualização monetária: o Valor Nominal
de cada uma das Debêntures não será atualizado monetariamente; e (b) juros remuneratórios: sobre o
saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures incidirão juros remuneratórios
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI –
Depósitos Interﬁnanceiros 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) (“Taxa DI”), acrescida
exponencialmente de um spread de 2% (dois por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
dias úteis (“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”). A Remuneração será paga
mensalmente a partir da Data de Emissão. (xvii) Repactuação Programada. Não haverá repactuação
programada. (xviii) Resgate Antecipado Facultativo Total ou Amortização Antecipada Facultativa.
Sujeito ao atendimento das condições previstas abaixo e na Escritura de Emissão, a Companhia
poderá, a seu exclusivo critério, a partir do 2º (segundo) ano contados da Data de Emissão, promover
o resgate antecipado da totalidade das Debêntures em circulação, com o consequente cancelamento
de tais Debêntures (sendo vedado o resgate parcial das Debêntures), ou amortizações antecipadas
sobre o saldo devedor do Valor Nominal da totalidade das Debêntures em circulação, mediante o
pagamento do saldo devedor do Valor Nominal das Debêntures, no caso do resgate, ou de parcela do
saldo devedor do Valor Nominal das Debêntures em circulação, acrescido da Remuneração, calculada
pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente
anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido de prêmio, que será proporcional
ao prazo, a saber: (a) 0,81% (oitenta e um centésimos por cento) no segundo ano; (b) 0,75% (setenta
e cinco centésimos por cento) no terceiro ano; (c) 0,68% (sessenta e oito centésimos por cento) no
quarto ano; (d) 0,58% (cinquenta e oito centésimos por cento) no quinto ano. (xix) Vencimento
Antecipado. As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos
previstos na Escritura de Emissão. 5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a: (i) celebrar todos os
documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à realização da
Emissão, incluindo a Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuição e as cartas de manifestação à
CETIP e, se for o caso, à CVM; (ii) contratar a instituição ﬁnanceira que apresentou proposta à
Companhia nesta data, na qualidade de Coordenador; e (b) os demais prestadores de serviços para
a Emissão, incluindo instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures, instituição
prestadora de serviços de banco mandatário das Debêntures, agente ﬁduciário e assessores legais,
entre outros, podendo para tanto negociar e assinar os respectivos contratos. 6. Encerramento,
Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual se lavrou
esta Ata, em forma de sumário, assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 2012.
Ass: Renato Feitosa Rique, Carlos Alberto Vieira, Carlos Geraldo Langoni e Sandeep Mathrani.
Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 2012.
Renato Feitosa Rique - Presidente; Paula Guimarães Fonseca - Secretária. Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro. Nome: Aliansce Shopping Centers S.A. Certiﬁco que o presente foi arquivado
sob o nº 2287001 e data: 30/01/12. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

