
Os gêmeos Winklevoss, conhe-
cidos por sua batalha judicial
contra Mark Zuckerberg sobre
a criação do Facebook, investi-
ram na SumZero, uma compa-
nhia de rede social destinada a
investidores profissionais, in-
formou a publicação The Wall
Street Journal.

Tyler e Cameron Winklevoss
investiram US$ 1 milhão na Su-
mZero, fundada pelos ex-alu-
nos da Universidade Harvard
Divya Narendra e Aalap Maha-
devia em 2008, segundo o jor-
nal. Narendra era aliado dos ir-
mãos Winklevoss durante o pro-
cesso contra o Facebook, que
rendeu aos gêmeos um acordo
avaliado em US$ 65 milhões em
dinheiro e ações em um momen-
to em que a companhia era ava-
liada em US$ 15 bilhões. Atual-
mente, o valor de mercado do
Facebook é de US$ 47 bilhões.

Em fevereiro, os irmãos cria-
ram a Winklevoss Capital como
veículo para investirem sua fortu-
na pessoal. O primeiro investi-
mento deles, em junho, foi a Su-

mZero, que reúne investidores pa-
ra partilhar ideias e relatórios de
investimento, segundo o jornal.

O site SumZero tem atual-
mente 7.500 membros e tem pa-
ralelos com as primeiras ver-
sões do Facebook, incluindo ex-
clusividade. A SumZero define
os membros como grupos de
profissionais de investimento
em fundos de hedge, fundos mú-
tuos e firmas de private equity.
Analistas da ponta vendedora,
como os de bancos de Wall
Street não são permitidos. ■

A AT&T, segunda maior opera-
dora de telefonia celular dos Es-
tados Unidos, atingiu recorde
de vendas no fim de semana
com o iPhone 5, a versão do ce-
lular inteligente da Apple mais
bem-sucedida entre as que a
operadora já ofereceu.

A companhia não especifi-
cou quantos iPhones 5 vendeu,
mas disse que o smartphone
ainda está disponível para pré-
venda e que chegará às suas lo-
jas em 21 de setembro.

Separadamente, a Apple in-
formou que as pré-vendas do

aparelho superaram 2 milhões
de unidades nas primeiras 24
horas de oferta do produto. Se-
gundo a empresa, a demanda
pelo smartphone superou o es-
toque inicial. A maioria das en-
tregas será feita em 21 de setem-
bro, mas uma grande parte de-
las está agendada para outubro.

É comum os produtos da Ap-
ple esgotarem logo no primeiro
dia. Os pedidos do iPhone 4S, o
último modelo do aparelho que
a companhia lançou antes da
morte de Steve Jobs, passou de
1 milhão de unidades em 24 ho-
ras, superando as 600 mil em
um dia do iPhone 4.

A Apple tinha dito que come-
çaria as entregas do aparelho
em 21 de setembro nos Estados
Unidos, Reino Unido, França,
Alemanha e alguns outros paí-
ses e que chegaria a 100 até o
fim do ano.

Analistas previram que até o
fim de setembro a Apple já terá
vendido mais de 30 milhões de
iPhones, incluindo os modelos
antigos. O aparelho responde
por mais da metade da receita
da fabricante. ■
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Líbano Barroso, vice-presidente da TAM,
deixaa companhia após oito anos

Beck Diefenbach/Reuters

Expectativa é que até o final
do ano, a Apple tenha vendido
30 milhões de aparelhos

Apple vende 2 milhões do novo
iPhone em apenas 24 horas

Líbano Barroso, que foi presidente da TAM Linhas Aéreas de outubro
de 2009 a fevereiro deste ano, deixou a companhia para “se dedicar a
outros desafios”, segundo a empresa. Ele Ingressou na TAM em maio de
2004, ocupando os cargos de vice-presidente de finanças, gestão e TI
e de diretor de relações com investidores. Também acumulou, entre de
2009 a 2010, a função de diretor-presidente da Multiplus Fidelidade.

Os irmãos também
criaram a Winklevoss
Capital como veículo
para investirem
sua fortuna pessoal,
superior a US$ 65 mi
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CENTRAIS ELÉTRICAS
MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT

CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99 - NIRE nº 51.300.001.179
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA
3ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2012

1. Data, Hora e Local: 16 de agosto de 2012, às 16h00, na sede da Centrais Elétricas Matogrossenses
S.A. - CEMAT (“Emissora” ou “Companhia”), localizado na cidade de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184. 2. Convocação: Dispensada, nos termos do
§ 2º, do art. 71, combinado com o § 4º, do art. 124, ambos da Lei nº 6.404/76. 3. Presença:
Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas, conforme assinaturas apostas no
Livro de Presença de Debenturistas. Também estavam presentes na assembleia os representantes
da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) e representantes
da Companhia. 4. Mesa: Os debenturistas elegeram como Presidente da Mesa o Sr. Rinaldo Rabello
Ferreira, que convidou a Sra. Maria Estela Ferraz de Campos para atuar como secretária. 5. Ordem
do Dia: Deliberação sobre (i) a aquisição facultativa, pela Companhia, de 64 (sessenta e quatro)
debêntures da 3ª Emissão de Debêntures da Companhia (“Debêntures Recompradas”), nos termos
aprovados pela Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 16 de julho de 2012, (ii) o
cancelamento das debêntures adquiridas pela Companhia nos termos do item anterior, (iii) a
alteração do Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis
em Ações da Terceira Emissão, datado de 1º de abril de 2011 (“Escritura de Emissão”), aditado em
18 de abril de 2011, (iv) a alteração do Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios em Garantia (“Cessão Fiduciária”), com o objetivo de (a) adaptá-la aos termos
do item (iii), acima, bem como de (b) estender seus efeitos às Cédulas de Crédito Bancários emitidas
pela Companhia em favor do Banco Itaú BBA S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A. nos termos
aprovados pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de agosto de
2012 e pela Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 16 de julho de 2012 (“CCBs”), (v) as
minutas dos instrumentos contratuais necessários à formalização das CCBs, da alteração à Escritura
de Emissão das Debêntures e da alteração à Cessão Fiduciária, a serem aprovadas pelos presentes,
que, uma vez aprovadas, ficarão arquivadas na sede da Companhia, bem como o momento de
assinatura dos referidos instrumentos, (vi) as condições de eficácia relativas às deliberações da
“ordem do dia” constantes dos itens (i) a (v) acima, e, finalmente (vii) a extensão, até o dia 20 de
agosto de 2012, do prazo para o encerramento dos efeitos, perante a Companhia, a Rede
Energia S.A. e a 3ª Emissão de Debêntures da Companhia, dos compromissos assumidos no Termo
de Assunção de Obrigações de Não Fazer Sob Condição Suspensiva e Resolutiva e Outras Avenças
firmado entre a Companhia, a Rede Energia S.A. e diversos de seus credores financeiros em 16 de
abril de 2012, conforme aditado pela primeira vez em 6 de junho de 2012 e pela segunda vez em 6
de julho de 2012 (“Standstill”), ao qual os debenturistas aderiram, conforme deliberação tomada em
assembleias geral de debenturistas realizadas nos dias 6 de julho de 2012 e 16 de julho de 2012.
6. Deliberações: Os Debenturistas representantes da totalidade das Debêntures emitidas
aprovaram, por unanimidade, observadas as Condições Suspensivas mencionadas no item 8 abaixo:
i) a aquisição facultativa, pela Companhia, das Debêntures Recompradas sendo 34 (trinta e quatro)
de titularidade do Banco Itaú BBA S.A. e 30 (trinta) do Banco Santander (Brasil) S.A. O Banco
Standard de Investimentos S.A., por meio deste ato, não se opõe à aquisição facultativa da totalidade
das Debêntures de titularidade do Banco Itaú BBA S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A. nos
termos aqui descritos, concordando também em permanecer como o único Debenturista
remanescente na 3ª Emissão. Para fins dessa deliberação, o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco
Santander (Brasil) S.A. se comprometem a tomar todas as medidas sob sua responsabilidade para
que a venda das Debêntures Recompradas de suas titularidades seja devidamente efetivada e
formalizada (“Aquisição Facultativa”); ii) o cancelamento das Debêntures Recompradas em até 01
(um) dia útil após a Aquisição Facultativa Companhia; iii) a alteração da Cessão Fiduciária, com as
alterações que lhe são conferidas no aditamento da Cessão Fiduciária (“Aditamento à Cessão
Fiduciária”), substancialmente nos termos das minuta aprovada pelos presentes e que se encontra
arquivada na sede da Companhia e que passará a garantir não somente a dívida representada pelas
Debêntures, mas também as dívidas representadas pelas CCBs; iv) a alteração da Escritura de
Emissão, mediante a celebração do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de
Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Terceira Emissão (“Segundo
Aditamento da Escritura de 3ª Emissão”), exclusivamente nos termos da minuta aprovada pelos
presentes e que se encontra arquivada na sede da Companhia; v) a aprovação das minutas dos
instrumentos contratuais que formalizam as CCBs, o Segundo Aditamento da Escritura de 3ª
Emissão e o Aditamento à Cessão Fiduciária, substancialmente nos termos aprovados pelos
presentes, que se encontram arquivadas na sede da Companhia, e que deverão ser assinadas por
todas as partes signatárias nela indicadas em até 3 (três) dias úteis contados da data de obtenção da
autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (“ANEEL”) para a formalização do
Aditamento à Cessão Fiduciária, exceto pela Companhia, que deverá assinar o Aditamento da
Escritura de 3ª Emissão e o Aditamento à Cessão Fiduciária em até 01 (um) dia útil contado da data
de obtenção da referida autorização da ANEEL; vi) a extensão, até o dia 20 de agosto de 2012, por
meio da assinatura da presente ata de assembleia geral de debenturistas, do prazo para o
encerramento dos efeitos, perante a Companhia, a Rede Energia S.A. e a 3ª Emissão de Debêntures
da Companhia, dos compromissos assumidos no Standstill, exceto com relação ao disposto no item
7 abaixo, e, como consequência: (a) autorizar o Agente Fiduciário a, até o dia 20 de agosto de 2012
(inclusive), não realizar (ou a suspender, conforme o caso) quaisquer procedimentos judiciais ou
extrajudiciais relativos à cobrança de valores devidos aos debenturistas (ou que venham a ser
devidos até tal data) pela Companhia em decorrência das disposições contidas em quaisquer
documentos relativos à 3a Emissão de Debêntures da Companhia, como consequência da adesão da
referida 3a Emissão de Debêntures aos termos do Standstill, salvo no caso de a Companhia
descumprir qualquer obrigação prevista no Standstill; (b) autorizar o Agente Fiduciário a, até o dia 20
de agosto de 2012 (inclusive), não decretar (ou a não iniciar procedimentos para a decretação de)
vencimento antecipado da 3a Emissão de Debêntures da Companhia, em razão da adesão da
referida 3a Emissão de Debêntures aos termos do Standstill, salvo no caso de a Companhia
descumprir qualquer obrigação prevista no Standstill; (c) determinar ao Agente Fiduciário que, sem a
necessidade de convocação de AGD, nos termos da cláusula 8.6.1 da Escritura de Emissão, declare
antecipadamente vencidas as Debêntures e passe a tomar todas e quaisquer medidas necessárias
à excussão da Cessão Fiduciária constituída através do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária,
em caso de descumprimento pela Companhia de qualquer obrigação prevista no Standstill até o dia
20 de agosto, descumprimento este que poderá ser informado pela Companhia ou por qualquer um
dos Debenturistas ao Agente Fiduciário. 7. Retenção: Fica estabelecido, entretanto, que a extensão
dos compromissos assumidos no Standstill, conforme item (vi) das deliberações acima, não se
aplicará à autorização ao Agente Fiduciário e o Itaú Unibanco S.A., este último na qualidade de
Banco Centralizador nos termos da Cessão Fiduciária a não realizar a retenção ou não autorizar a
realização de retenção, de quaisquer recebíveis da Companhia que tenham sido entregues em
garantia das obrigações assumidas nos termos da 3a Emissão de Debêntures, de modo que as
retenções previstas na Cessão Fiduciária, conforme aditada, sejam efetivadas nos termos lá
estabelecidos. Para fins de esclarecimento, o valor total retido na conta vinculada não deverá superar
o valor da parcela que seria originalmente devida em 7 de setembro de 2012 caso os pagamentos de
junho, julho e agosto tivessem sido realizados regularmente. 8. Condições Suspensivas: A eficácia
dos itens (i) a (v) acima é condicionada, nos termos do artigo 125 do Código Civil, à verificação, até
o dia 20 de agosto de 2012, da anuência da ANEEL com relação ao Aditamento à Cessão Fiduciária
mencionado no item (iv) acima , nesse caso, desde que respeitadas as condições previstas nas
CCBs, no Segundo Aditamento da Escritura de 3ª Emissão e no Aditamento à Cessão Fiduciária
(“Condição Suspensiva”). Enquanto a Condição Suspensiva acima não for verificada, todos os
termos e condições originalmente pactuados na Escritura de Emissão e na Cessão Fiduciária
permanecerão válidos e eficazes, sem qualquer alteração, não sendo afetada sua natureza de título
executivo extrajudicial, nem gerando qualquer direito ou obrigação adicional aos atualmente
existentes para os debenturistas ou para a Companhia. 9. Obrigações da Companhia: A Companhia
neste ato se compromete a: (A) cumprir os prazos a ela estipulados na deliberação (v) acima; (B)
efetuar a Aquisição Facultativa estipulada na deliberação (i) acima; (C) efetuar o cancelamento das
Debêntures Recompradas em até 01 (um) dia útil após a Aquisição Facultativa. 10. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, apos ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso
e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e por
todos assinada. Cuiabá, 16 de agosto de 2012. Presidente: Rinaldo Rabello Ferreira. Secretária:
Maria Estela Ferraz de Campos. Debenturistas: Banco Itaú BBA S.A., neste ato representado por
Maria Estela Ferraz de Campos; Banco Standard de Investimentos S.A., neste ato representado por
Eduardo Augusto Salgado Felipe; Banco Santander (Brasil) S.A., neste ato representado por Livia
Salaro; Agente Fiduciário: Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., neste ato
representado por Rinaldo Rabello Ferreira; e Companhia: Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. -
CEMAT, neste ato representada por Carmem Campos Pereira e José Carlos Santos. Declaro que a
presente ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio. Rinaldo Rabello Ferreira - Presidente; Maria
Estela Ferraz de Campos - Secretária. JUCEMAT nº 20120961857, em sessão de 31/08/2012. João
Gilberto Calvoso Teixeira - Secretário Geral.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 23.




