
Jornal Valor --- Página 2 da edição "03/05/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 02/05/2013@20:43:19

B2 | Valor | Sexta-feira e fim de semana, 3, 4 e 5 de maio de 2013

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 3/5/2013 (20:43) - Página 2- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

Lucro trimestral
da Totvs cresce 4%,
para R$ 52 milhões
Re s u l t a d o
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A To t v s , empresa brasileira de
softwares de gestão para empre-
sas, registrou lucro líquido de
R$ 52 milhões no primeiro trimes-
tre, com alta de 4% na comparação
com o mesmo período do ano pas-
sado. A receita líquida teve cresci-
mento de 6,6%, para R$ 374,2 mi-
lhões. Os números estão dentro
das estimativas de analistas con-
sultados pelo Va l o r . As projeções
indicavam lucro líquido entre
R$ 50,5 milhões e R$ 59 milhões e
receita líquida entre R$ 368,8 mi-
lhões e R$ 385 milhões.

O resultado inclui o pagamen-
to de imposto previdenciário re-
lativo ao Plano Brasil Maior, no
total de R$ 7,3 milhões. Pelas re-
gras estabelecidas pelo Governo
Federal no fim de 2011, o paga-
mento do INSS pelas empresas de
software e serviços de tecnologia
passou a incidir sobre o fatura-
mento das empresas com uma
alíquota de 2%, e não sobre o va-
lor da folha de pagamento.

Ao Va l o r , Alexandre Dinkel-
mann, vice-presidente-executivo
de estratégia e finanças da Totvs,
afirmou que o crescimento lento
no primeiro trimestre está atrela-
do ao desempenho fraco da eco-
nomia no período. De acordo
com o executivo, a companhia se
surpreendeu negativamente com
o número de clientes que poster-
garam suas decisões de compras

no período. Apesar disso, o exe-
cutivo se mantém confiante.
“Não é um trimestre que vai atra-
palhar nosso planos”, disse. “O
mercado é muito atrativo. Mante-
mos nossa visão positiva”.

Das três áreas em que a Totvs
divide seus negócios — taxas de li-
cenciamento, serviços e manu-
tenção —, duas apresentaram alta
na receita no primeiro trimestre:
serviços ( 5,2%) e manutenção
(12,8%). As taxas de licenciamen-
to apresentaram recuo de 3,7%. A
companhia atribui a redução ao
reajuste menor nas taxas cobra-
das dos clientes do modelo cor-
porativo (modalidade em que os
valores dos contratos são revistos
em janeiro, levando em conside-
ração índices de desempenho do
cliente nos 12 meses anteriores) e
à redução nas vendas para novos
clientes, que somaram 818 em-
presas, volume 6,1% menor que
no primeiro trimestre de 2012.

Para Dinkelmann, apesar do de-
sempenho mais fraco do modelo
corporativo (queda de 6,6% nas re-
ceitas), o desempenho foi positivo,
já que, em termos absolutos, hou-
ve adição de R$ 17 milhões no re-
sultado da companhia. “Isso mos-
tra que a base de clientes teve cres-
cimento real em 2012”, disse. No
primeiro trimestre, a Totvs reduziu
em 52,6% a provisão para créditos
duvidosos, retornando ao pata-
mar histórico de 0,8% da receita
(contra 1,8% no ano passado). A li-
nha havia crescido em 2012 por
conta dos atrasos nos pagamentos
de clientes de grande porte.

Gestão Troca de comando na fabricante de chip vai ocorrer neste mês

Mobilidade será desafio
para novo chefe da Intel

NOAH BERGER/BLOOMBERG

Sexta pessoa a liderar a Intel em 45 anos de história, Brian Krzanich, há 30 anos na empresa, substituirá Paul Otellini

Chris Nuttall
Financial Times, de San Francisco

A Intel promoveu Brian Krza-
nich, há 30 anos na companhia,
para o cargo de diretor-presiden-
te, no momento em que a maior
fabricante de chips do mundo
navega num mundo pós-PC, em
que predominam os smartpho-
nes e outros dispositivos móveis.

O diretor operacional da com-
panhia do Vale do Silício vai subs-
tituir Paul Otellini na assembleia
anual de acionistas que acontece
este mês, tornando-se apenas a
sexta pessoa a comandar a Intel
em seus 45 anos de história.

A Intel rompeu com a tradição
ao nomear Otellini como o pri-
meiro não engenheiro a assumir
o cargo máximo. No entanto, Kr-
zanich conhece muito bem as
principais operações de produ-
ção da Intel, tendo entrado para
a companhia em 1982 como en-
genheiro e subindo na hierar-
quia para posteriormente co-
mandar uma de suas “fabs”, co-
mo são conhecidas as unidades
de produção de processadores a
partir de pastilhas de silício.

Sua nomeação aumentará as es-
peculações de que a Intel poderá se
concentrar na expansão desse lado
de seus negócios, para se tornar
uma espécie de fundição para ou-
tras empresas, dada a sua lideran-
ça na miniaturização de chips. Os
processadores da Intel estão em
quatro de cada cinco PCs vendidos
no mundo, mas esse mercado teve
uma queda recorde de 14% no pri-

meiro trimestre, uma vez que os
consumidores estão mudando pa-
ra tablets e smartphones.

Otellini, 62, vinha se concen-
trando na redução de exigência de
energia pelos processadores da
companhia, para torná-los mais
atraentes. Mas a Intel não está im-
pressionando muito os fabrican-

tes dos dispositivos móveis, que
andam preferindo os chips criados
pela ARM, do Reino Unido.

Otellini percebeu que a empresa
estava em um ponto crucial quan-
do anunciou, em novembro, a deci-
são de se aposentar para que “uma
nova geração” de líderes possa en-
frentar o desafio da mobilidade.

Krzanich, 52, disse que a Intel es-
tá bem posicionada para crescer
nos mercados móveis. “Temos a
melhor tecnologia de silício e in-
discutivelmente as melhores fábri-
cas do mundo... e portanto eu acho
que estamos perfeitamente prepa -
rados para crescer nessa
á r e a”, disse ele.

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93 - NIRE: 35.300.050.274

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. Realizada em 26 de Março de 2013

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 26 dias do mês de março de 2013, às 12:00 horas, na sede da
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. 2. Convocação: Dispensada a convocação por
edital, tendo em vista que se verificou a presença de debenturistas (“Debenturistas”) representando 100%
(cem por cento) das debêntures em circulação da 9ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S.A. (“Debêntures”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente). 3. Presença: Presentes os
Debenturistas da Emissão representando 100% (cem por cento) das Debêntures, conforme se verificou da
assinatura da Lista de Presença de Debenturistas. Presentes ainda a Srta. Hannah Vieira Pires de Souza,
representante legal da Pentágono S.A. DTVM, na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), bem
como os Srs. Rinaldo Pecchio Junior e Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, na qualidade de representantes
da Emissora. 4. Mesa: Presidida pelo Sr. Caio Crepaldi Paula e secretariada pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior.
5. Ordem do Dia: Deliberação acerca (a) da celebração do Quinto Aditamento à Escritura de Emissão
(“Quinto Aditamento”) para (a.i) alteração dos limites dos índices financeiros que devem ser mantidos pela
Emissora nos termos da Escritura, (a.ii) alteração das definições de Dívida e de Despesas Financeiras
utilizadas para a determinação dos índices financeiros e (a.iii) alteração da redação da Cláusula 5.1 (k) da
Escritura para refletir tais alterações e/ou (b) do pedido de dispensa de cumprimento do limite do índice
financeiro, conforme disposto na alínea (k) da Cláusula 5.1 da Escritura, referente ao 1º Trimestre de 2013.
6. Lavratura da Ata: Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas na forma
de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos Debenturistas, nos termos do Art. 130,
Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. 7. Abertura: O representante do Agente
Fiduciário propôs aos presentes a eleição do Presidente e do Secretário da Assembleia para, dentre outras
providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificados
pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos
representantes dos Debenturistas presentes, declarando o Sr. Caio Crepaldi Paula, Presidente, instalada a
presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia. 8. Deliberações: Examinada e
debatida a matéria constante da Ordem do Dia, os Debenturistas, representando 100% (cem por cento)
das Debêntures em circulação, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes
deliberações: 8.1. Aprovar (i) a alteração dos limites dos índices financeiros que devem ser mantidos pela
Emissora nos termos da Escritura, (ii) a alteração das definições de Dívida e de Despesas Financeiras utilizadas
para a determinação dos índices financeiros, para adicionar como exceção os ‘empréstimos concedidos por
entidades governamentais com exclusivo objetivo de recompor o caixa das distribuidoras já afetado pelas
variações nos ativos e passivos regulatórios não reconhecidos na tarifa’, (iii) a alteração da redação da
Cláusula 5.1 (k) da Escritura para refletir tais alterações e (iv) a cobrança de comissão não reembolsável em
valor equivalente a 2,3% (dois vírgula três por cento), a ser paga pela Emissora até 24 de abril de 2013,
como condição para as aprovações mencionadas nos itens anteriores. 8.2. Em razão da deliberação
aprovada de acordo com o item 8.1 acima, resolvem a Emissora e os Debenturistas alterar o item “k” da
Cláusula 5.1 da Escritura, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula Quinta - Do
Vencimento Antecipado - 5.1. Observados os itens 5.1.1, 5.1.1.1 e 5.1.2 abaixo, o Agente Fiduciário
deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura de Emissão e
exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, no Período de
Capitalização em questão até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo do pagamento dos Encargos
Moratórios, quando for o caso e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos
termos desta Escritura de Emissão, independentemente de aviso, interpelação ou notificação, judicial ou
extrajudicial na ciência da ocorrência das seguintes hipóteses (cada uma, um “Evento de Inadimplemento”):
(...) (k) não observância, pela Emissora, por 2 (dois) trimestres consecutivos dos seguintes índices e limites
financeiros (“Índices Financeiros”), verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados
pela Emissora, e apurados e revisados trimestralmente pelos auditores contratados pela Emissora, com base
nas informações financeiras consolidadas da Emissora, ao final de cada trimestre, a partir de 30 de setembro
de 2012, em até 15 (quinze) dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações
financeiras, até o pagamento integral dos valores devidos em virtude das Debêntures: (i) O índice obtido da
divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA (conforme definidos abaixo) não poderá ser superior a (a)
5,5 vezes no 1º trimestre de 2013; (b) 3,75 vezes no 2º trimestre de 2013 e (c) 3,5 vezes a partir do 3º
trimestre de 2013; e (ii) O índice obtido da divisão entre EBITDA pelas Despesas Financeiras (conforme
definido abaixo) não poderá ser inferior a 1,75 vezes. Onde: (...) “Dívida” significa o somatório de (a) todas
as obrigações da Emissora por fundos tomados em empréstimo ou em relação a depósitos ou adiantamento
de qualquer tipo, (b) todas as obrigações da Emissora evidenciadas por títulos, debêntures, notas, contratos
derivativos (e que não sejam celebrados para fim de proteção de flutuação de taxas de juros, moedas,
inflação ou preço de energia), ou instrumentos similares; (c) todas as dívidas de terceiros garantidas por (ou
em relação a qual o titular da dívida tenha um direito, seja condicional ou não, de ser garantido) qualquer
ônus sobre bens detidos ou adquiridos pela Emissora, tenha ou não a dívida garantida sido assumida; (d)
todas as obrigações relativas a arrendamentos mercantis da Emissora; (e) todas as obrigações, condicionais
ou não, da Emissora na qualidade de parte de cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais; e (f) todas as
obrigações, condicionaisounão,daEmissoraemrelaçãoaaceitesbancários; excluindo-se (i) osempréstimos
setoriais compulsórios (“Empréstimos Compulsórios”), (ii) os empréstimos concedidos pela Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (“Empréstimos Eletrobrás”), (iii) os empréstimos concedidos por
entidades governamentais com exclusivo objetivo de recompor o caixa das distribuidoras já afetado pelas
variações nos ativos e passivos regulatórios não reconhecidos na tarifa, e (iv) o valor da dívida equivalente
aos ganhos e perdas atuariais reconhecidos contra o Patrimônio Líquido. As exclusões mencionadas nos
itens “i” e “ii” acima somente serão aplicadas se a Emissora estiver atuando como agente repassador dos
EmpréstimosCompulsóriosedosEmpréstimosEletrobrásparaoutrasentidades. (...)“DespesasFinanceiras”
significam as despesas da Emissora e das suas subsidiárias em qualquer período dos últimos 12 (doze) meses,
relacionadas ao total de juros incidentes no montante da dívida a pagar em tal período, incluindo comissões,
descontos, honorários e despesas derivadas de letras de crédito e de aceite de financiamentos a medida
que tais financiamentos constituam Dívida. As despesas financeiras excluem aquelas relacionadas a (i)
Empréstimos Compulsórios, (ii) Empréstimos Eletrobrás; e (iii) empréstimos concedidos por entidades
governamentais com exclusivo objetivo de recompor o caixa das distribuidoras já afetado pelas variações
nos ativos e passivos regulatórios não reconhecidos na tarifa. As exclusões mencionadas nos itens “i” e “ii”
acima somente serão aplicadas se a Emissora estiver atuando como agente repassador dos Empréstimos
Compulsórios e dos Empréstimos Eletrobrás para outras entidades. (...)” 8.3. Com relação ao pedido de
dispensa constante do item (b) da Ordem do Dia, fica consignado que não houve deliberação a respeito da
matéria, em função das aprovações ora deliberadas. 8.4. Autorizar o Agente Fiduciário a celebrar o Quinto
Aditamento à Escritura, visando refletir as alterações aprovadas de acordo com as deliberações acima,
mediante pagamento pela Emissora de comissão não reembolsável em valor equivalente a 2,3% (dois
vírgula três por cento), calculado sobre o saldo de principal do valor nominal unitário das Debêntures, a ser
paga pela Emissora até 24 de abril de 2013. 9. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Termos com
iniciais maiúsculas utilizados neste documento que não estiverem expressamente aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. Barueri, 26 de março de 2013. Mesa: Caio
Crepaldi Paulo - Presidente; Rinaldo Pecchio Junior - Secretário. Agente Fiduciário: Pentágono S.A.
DTVM - Por: Hannah Vieira Pires de Souza. Debenturistas: Itaú Unibanco S.A. - Por: Caio Crepaldi Paula -
Titular de 5.190 Debêntures; Banco Itaucard S.A. - Por: Caio Crepaldi Paula - Titular de 15.010 Debêntures.
Votorantim Asset Management DTVM Ltda. - Por: Fundo de Investimento Votorantim Absolute
Corporate Bonds II Renda Fixa Crédito Privado (13.124.536/0001-60) - Titular de 1.920 Debêntures;
Fundo de Investimento Votorantim Absolute Corporate Bonds Renda Fixa - Crédito Privado
(10.348.048/0001-49) - Titular de 1.440 Debêntures; Fundo de Investimento Votorantim Institucional
Renda Fixa - Crédito Privado - (06.866.051/0001-87) - Titular de 1.440 Debêntures. Emissora: Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. - Por: Rinaldo Pecchio Junior e Pedro de Freitas Almeida
Bueno Vieira. JUCESP nº 133.451/13-6 em 10/04/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93 - NIRE nº 35.300.050.274

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. Realizada em 26 de Março de 2013

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 26 dias do mês de março de 2013, às 13:00 horas, na sede da
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Caste-
lo Branco Office Park, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. 2. Convocação: Dispensada a convocação
por edital, tendo em vista que se verificou a presença de debenturistas (“Debenturistas”) representando
100% (cem por cento) das debêntures em circulação da 13ª Emissão de Debêntures Simples, Não Con-
versíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos de Colocação, da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Debêntures”,
“Emissão” e “Emissora”, respectivamente). 3. Presença: Presentes os Debenturistas da Emissão, repre-
sentando 100% (cem por cento) das Debêntures, conforme se verificou das assinaturas da Lista de Pre-
sença de Debenturistas. Presentes ainda o Sr. Sérgio Alberto Rosenwald, representante legal da GDC
Partners Serviços Fiduciários DTVM Ltda., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), bem
como os Srs. Rinaldo Pecchio Junior e Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, na qualidade de represen-
tantes da Emissora. 4. Mesa: Presidida pelo Sr. Francisco Armando Neto e secretariada pelo Sr. Rinaldo
Pecchio Junior. 5. Ordem do Dia: Deliberação acerca (a) da celebração do Terceiro Aditamento à Escritu-
ra de Emissão (“Terceiro Aditamento”) para (a.i) alteração dos limites dos índices financeiros que devem
ser mantidos pela Emissora nos termos da Escritura, (a.ii) alteração das definições de Dívida e de Despesas
Financeiras utilizadas para a determinação dos índices financeiros e (a.iii) alteração da redação da Cláu-
sula 5.1 (n) da Escritura para refletir tais alterações e/ou (b) do pedido de dispensa de cumprimento do
limite do índice financeiro, conforme disposto na alínea (n) da Cláusula 5.1 da Escritura, referente ao 1º
Trimestre de 2013. 6. Lavratura da Ata: Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral de
Debenturistas na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos Debenturistas,
nos termos do Art. 130, Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. 7. Abertura: O repre-
sentante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do Presidente e do Secretário da Assem-
bleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os
trabalhos, tendo sido verificados pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os
instrumentos de mandato dos representantes dos Debenturistas presentes, declarando o Sr. Francisco
Armando Neto, Presidente, instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem
do dia. 8. Deliberações: Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, os Debenturistas,
representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações: 8.1. Aprovar (i) a alteração dos limites dos índi-
ces financeiros que devem ser mantidos pela Emissora nos termos da Escritura, (ii) a alteração das defini-
ções de Dívida e de Despesas Financeiras utilizada para a determinação dos índices financeiros, para
adicionar como exceção os ‘empréstimos concedidos por entidades governamentais com exclusivo obje-
tivo de recompor o caixa das distribuidoras já afetado pelas variações nos ativos e passivos regulatórios
não reconhecidos na tarifa’ e (iii) a alteração da redação da Cláusula 5.1 (n) da Escritura para refletir tais
alterações e (iv) a cobrança de comissão não reembolsável em valor equivalente a 1,5% calculado sobre
o saldo de principal do valor nominal unitário das Debêntures, a ser paga pela Emissora até o dia 24 de
abril de 2013, como condição para as aprovações mencionadas nos itens anteriores. 8.1.1. Em razão da
deliberação aprovada de acordo com o item 8.1 acima, resolvem a Emissora e os Debenturistas alterar o
item “n” da Cláusula 5.1 da Escritura, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula
Quinta - Do Vencimento Antecipado 5.1. Observados os itens 5.1.1, 5.1.1.1 e 5.1.2 abaixo, o Agente
Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura de
Emissão e exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, no Período
de Capitalização em questão até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo do pagamento dos Encargos
Moratórios, quando for o caso e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos
termos desta Escritura de Emissão, independentemente de aviso, interpelação ou notificação, judicial ou
extrajudicial na ciência da ocorrência das seguintes hipóteses (cada uma, um “Evento de Inadimplemen-
to”): (...) (n) não observância, pela Emissora, por 2 (dois) trimestres consecutivos dos seguintes índices e
limites financeiros (“Índices Financeiros”), verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem
calculados pela Emissora, e apurados e revisados trimestralmente pelos auditores contratados pela Emis-
sora, com base nas informações financeiras consolidadas da Emissora, ao final de cada trimestre, a partir
de 30 de setembro de 2012, em até 15 (quinze) dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas
demonstrações financeiras, até o pagamento integral dos valores devidos em virtude das Debêntures: (i)
O índice obtido da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA (conforme definidos abaixo) não
poderá ser superior a (a) 5,5 vezes no 1º trimestre de 2013; (b) 3,75 vezes no 2º trimestre de 2013 e (c)
3,5 vezes a partir do 3º trimestre de 2013; e (ii) O índice obtido da divisão entre EBITDA pelas Despesas
Financeiras (conforme definido abaixo) não poderá ser inferior a 1,75 vezes. Onde: (...) “Dívida” signifi-
ca o somatório de (a) todas as obrigações da Emissora por fundos tomados em empréstimo ou em
relação a depósitos ou adiantamento de qualquer tipo, (b) todas as obrigações da Emissora evidenciadas
por títulos, debêntures, notas, contratos derivativos (e que não sejam celebrados para fim de proteção de
flutuação de taxas de juros, moedas, inflação ou preço de energia), ou instrumentos similares; (c) todas
as dívidas de terceiros garantidas por (ou em relação a qual o titular da dívida tenha um direito, seja
condicional ou não, de ser garantido) qualquer ônus sobre bens detidos ou adquiridos pela Emissora,
tenha ou não a dívida garantida sido assumida; (d) todas as obrigações relativas a arrendamentos mer-
cantis da Emissora; (e) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora na qualidade de parte de
cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais; e (f) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emis-
sora em relação a aceites bancários; excluindo-se (i) os empréstimos setoriais compulsórios (“Emprésti-
mos Compulsórios”), (ii) os empréstimos concedidos pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
(“Empréstimos Eletrobrás”), (iii) os empréstimos concedidos por entidades governamentais com exclusivo
objetivo de recompor o caixa das distribuidoras já afetado pelas variações nos ativos e passivos regulatóri-
os não reconhecidos na tarifa, e (iv) o valor da dívida equivalente aos ganhos e perdas atuariais reconhe-
cidos contra o Patrimônio Líquido. As exclusões mencionadas nos itens “i” e “ii” acima somente serão
aplicadas se a Emissora estiver atuando como agente repassador dos Empréstimos Compulsórios e dos
Empréstimos Eletrobrás para outras entidades. (...) “Despesas Financeiras” significam as despesas da
Emissora e das suas subsidiárias em qualquer período dos últimos 12 (doze) meses, relacionadas ao total
de juros incidentes no montante da dívida a pagar em tal período, incluindo comissões, descontos, hon-
orários e despesas derivadas de letras de crédito e de aceite de financiamentos a medida que tais finan-
ciamentos constituam Dívida. As despesas financeiras excluem aquelas relacionadas a (i) Empréstimos
Compulsórios, (ii) Empréstimos Eletrobrás; e (iii) empréstimos concedidos por entidades governamentais
com exclusivo objetivo de recompor o caixa das distribuidoras já afetado pelas variações nos ativos e
passivos regulatórios não reconhecidos na tarifa. As exclusões mencionadas nos itens “i” e “ii” acima
somente serão aplicadas se a Emissora estiver atuando como agente repassador dos Empréstimos Com-
pulsórios e dos Empréstimos Eletrobrás para outras entidades. (...) 8.2. Com relação ao pedido de dispen-
sa constante do item (b) da Ordem do Dia, fica consignado que não houve deliberação a respeito da
matéria, em função das aprovações ora deliberadas. 8.3. Autorizar o Agente Fiduciário a celebrar o Ter-
ceiro Aditamento à Escritura, visando refletir as alterações aprovadas de acordo com as deliberações
acima mediante pagamento pela Emissora de comissão não reembolsável em valor equivalente a 1,5%
calculado sobre o saldo do valor nominal unitário das Debêntures, a ser paga pela Emissora até o dia 24
de abril de 2013. 9. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve
qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada
a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Termos com iniciais maiúsculas
utilizados neste documento que não estiverem expressamente aqui definidos têm o significado que lhes
foi atribuído na Escritura de Emissão. Barueri, 26 de março de 2013. Mesa: Francisco Armando Neto -
Presidente; Rinaldo Pecchio Junior - Secretário. Agente Fiduciário: GDC Partners Serviços Fiduciários
DTVM Ltda. Por: Sérgio Alberto Rosenwald. Debenturistas: Banco Bradesco S.A. Por: Francisco Arman-
do Neto e Roberta Mariano da Silva; Titular de 400 Debêntures Emissora: Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. Por: Rinaldo Pecchio Junior e Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira.
JUCESP nº 133.455/13-0 em 10/04/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93 - NIRE: 35.300.050.274

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. Realizada em 26 de Março de 2013

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 26 dias do mês de março de 2013, às 14:00 horas, na sede da
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. 2. Convocação: Dispensada a convocação
por edital, tendo em vista que se verificou a presença de debenturistas (“Debenturistas”) representando
100% (cem por cento) das debêntures em circulação da 14ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos de Colocação, da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Debêntures”,
“Emissão” e “Emissora”, respectivamente). 3. Presença: Presentes os Debenturistas da Emissão,
representando 100% (cem por cento) das Debêntures, conforme se verificou da assinatura da Lista de
Presença de Debenturistas. Presentes ainda os Srs. Carlos Alberto Bacha e Matheus Gomes Faria,
representantes legais da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de
agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), bem como os Srs. Rinaldo Pecchio Junior e Pedro de Freitas
Almeida Bueno Vieira, na qualidade de representantes da Emissora. 4. Mesa: Presidida pelo Sr. Francisco
Armando Neto e secretariada pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior. 5. Ordem do Dia: Deliberação acerca (a) da
celebração do Segundo Aditamento à Escritura de Emissão (“Segundo Aditamento”) para (a.i) alteração
dos limites dos índices financeiros que devem ser mantidos pela Emissora nos termos da Escritura,
(ii) alteração das definições de Dívida e de Despesas Financeiras utilizadas para a determinação dos índices
financeiros e (iii) alteração da redação da Cláusula 5.1 (n) da Escritura para refletir tais alterações e/ou (b) do
pedido de dispensa de cumprimento do limite do índice financeiro, conforme disposto na alínea (n) da
Cláusula 5.1 da Escritura, referente ao 1º Trimestre de 2013. 6. Lavratura da Ata: Autorizada a lavratura
da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas na forma de sumário e a sua publicação com omissão
das assinaturas dos Debenturistas, nos termos do Art. 130, Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada. 7. Abertura: O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do Presidente
e do Secretário da Assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição,
foramabertosos trabalhos, tendosidoverificadospeloSecretárioospressupostosdequórumeconvocação,
bem como os instrumentos de mandato dos representantes dos Debenturistas presentes, declarando o Sr.
Francisco Armando Neto, Presidente, instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura
da ordem do dia. 8. Deliberações: Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, os
Debenturistas, representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações: 8.1. Aprovar (i) a alteração dos limites
dos índices financeiros que devem ser mantidos pela Emissora nos termos da Escritura, (ii) a alteração das
definições de Dívida e de Despesas Financeiras utilizadas para a determinação dos índices financeiros, para
adicionar como exceção os ‘empréstimos concedidos por entidades governamentais com exclusivo
objetivo de recompor o caixa das distribuidoras já afetado pelas variações nos ativos e passivos regulatórios
não reconhecidos na tarifa’, (iii) a alteração da redação da Cláusula 5.1 (n) da Escritura para refletir tais
alterações e (iv) a cobrança de comissão não reembolsável em valor equivalente a 1,5% calculado sobre o
saldo de principal do valor nominal unitário das Debêntures, a ser paga pela Emissora até o dia 24 de abril
de 2013, como condição para as aprovações mencionadas nos itens anteriores. 8.1.1. Em razão da
deliberação aprovada de acordo com o item 8.1 acima, resolvem a Emissora e os Debenturistas alterar o
item “n” da Cláusula 5.1 da Escritura, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula Quinta -
Do Vencimento Antecipado - 5.1. Observados os itens 5.1.1, 5.1.1.1 e 5.1.2 abaixo, o Agente Fiduciário
deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura de Emissão e
exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, no Período de
Capitalização em questão até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo do pagamento dos Encargos
Moratórios, quando for o caso e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos
termos desta Escritura de Emissão, independentemente de aviso, interpelação ou notificação, judicial ou
extrajudicialnaciênciadaocorrênciadasseguinteshipóteses (cadauma,um“Eventode Inadimplemento”):
(...) (n) não observância, pela Emissora, por 2 (dois) trimestres consecutivos dos seguintes índices e limites
financeiros (“Índices Financeiros”), verificados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, a serem calculados
pela Emissora, e apurados e revisados trimestralmente pelos auditores contratados pela Emissora, com base
nas informações financeiras consolidadas da Emissora, ao final de cada trimestre, a partir de 30 de setembro
de 2012, em até 15 (quinze) dias corridos após a divulgação à CVM das respectivas demonstrações
financeiras, até o pagamento integral dos valores devidos em virtude das Debêntures: (i) O índice obtido
da divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA (conforme definidos abaixo) não poderá ser superior
a (a) 5,5 vezes no 1º trimestre de 2013; (b) 3,75 vezes no 2º trimestre de 2013 e (c) 3,5 vezes a partir do 3º
trimestre de 2013; e (ii) O índice obtido da divisão entre EBITDA pelas Despesas Financeiras (conforme
definido abaixo) não poderá ser inferior a 1,75 vezes. Onde: (...) “Dívida” significa o somatório de (a) todas
asobrigaçõesdaEmissorapor fundos tomadosemempréstimoouemrelaçãoadepósitosouadiantamento
de qualquer tipo, (b) todas as obrigações da Emissora evidenciadas por títulos, debêntures, notas, contratos
derivativos (e que não sejam celebrados para fim de proteção de flutuação de taxas de juros, moedas,
inflação ou preço de energia), ou instrumentos similares; (c) todas as dívidas de terceiros garantidas por (ou
em relação a qual o titular da dívida tenha um direito, seja condicional ou não, de ser garantido) qualquer
ônus sobre bens detidos ou adquiridos pela Emissora, tenha ou não a dívida garantida sido assumida;
(d) todas as obrigações relativas a arrendamentos mercantis da Emissora; (e) todas as obrigações,
condicionais ou não, da Emissora na qualidade de parte de cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais;
e (f) todas as obrigações, condicionais ou não, da Emissora em relação a aceites bancários; excluindo-se
(i) os empréstimos setoriais compulsórios (“Empréstimos Compulsórios”), (ii) os empréstimos concedidos
pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (“Empréstimos Eletrobrás”), (iii) os empréstimos
concedidos por entidades governamentais com exclusivo objetivo de recompor o caixa das distribuidoras
já afetado pelas variações nos ativos e passivos regulatórios não reconhecidos na tarifa, e (iv) o valor da
dívida equivalente aos ganhos e perdas atuariais reconhecidos contra o Patrimônio Líquido. As exclusões
mencionadas nos itens “i” e “ii” acima somente serão aplicadas se a Emissora estiver atuando como agente
repassador dos Empréstimos Compulsórios e dos Empréstimos Eletrobrás para outras entidades. (...)
“Despesas Financeiras” significam as despesas da Emissora e das suas subsidiárias em qualquer período
dos últimos 12 (doze) meses, relacionadas ao total de juros incidentes no montante da dívida a pagar em
tal período, incluindo comissões, descontos, honorários e despesas derivadas de letras de crédito e de aceite
de financiamentos a medida que tais financiamentos constituam Dívida. As despesas financeiras excluem
aquelas relacionadas a (i) Empréstimos Compulsórios, (ii) Empréstimos Eletrobrás; e (iii) empréstimos
concedidos por entidades governamentais com exclusivo objetivo de recompor o caixa das distribuidoras
já afetado pelas variações nos ativos e passivos regulatórios não reconhecidos na tarifa. As exclusões
mencionadas nos itens “i” e “ii” acima somente serão aplicadas se a Emissora estiver atuando como agente
repassador dos Empréstimos Compulsórios e dos Empréstimos Eletrobrás para outras entidades. (...)’
8.2. Com relação ao pedido de dispensa constante do item (b) da Ordem do Dia, fica consignado que não
houve deliberação a respeito da matéria, em função das aprovações ora deliberadas. 8.3. Autorizar o
Agente Fiduciário a celebrar o Segundo Aditamento à Escritura, visando refletir as alterações aprovadas de
acordo com as deliberações acima, mediante pagamento pela Emissora de comissão não reembolsável em
valor equivalente a 1,5% calculado sobre o saldo de principal do valor nominal unitário das Debêntures, a
ser paga pela Emissora até o dia 24 de abril de 2013. 9. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado,
foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.
Termos com iniciais maiúsculas utilizados neste documento que não estiverem expressamente aqui
definidos têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. Barueri, 26 de março de 2013.
Mesa: Francisco Armando Neto - Presidente, Rinaldo Pecchio Junior - Secretário. Agente Fiduciário:
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Por: Carlos Alberto Bacha e Matheus
Gomes Faria. Debenturistas: Banco Bradesco S.A. - Por: Francisco Armando Neto e Roberta Mariano da
Silva - Titular de 600 Debêntures. Emissora: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A. - Por: Rinaldo Pecchio Junior e Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira. JUCESP nº 133.452/13-0 em
10/04/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 maio 2013, Empresas, p. B2.




