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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DE 
DEBÊNTURES DA MULTINER S.A. REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 
 
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 02 (dois) de dezembro de 2016, aberta às 10 
horas e encerrada às 11 horas, na sede da Emissora, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro. 
 
2. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro nas edições de 17,18 e 21 de novembro de 2016, e publicado no Diário Comercial nas 
edições 17, 18, 19, 20 e 21 de novembro de 2016.  
 
3. PRESENÇA: Debenturistas representando 100% (cem por cento) das debêntures em 
circulação da 2ª Emissão de Debêntures da Multiner S.A., conforme assinaturas que constam 
da Lista de Presença, a Emissora e o Agente Fiduciário.  
 
4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Alessandro da Costa Vettorazzi, Presidente e Sr.(a) Kelly 
Cristina Teles da Motta, Secretário. 
 
5. ORDEM DO DIA: (i) aditamento da Escritura de Emissão, nos termos previstos no 
Primeiro Aditivo ao Contrato de Reorganização e de Financiamento de Multiner, datado de 14 
de julho de 2014, para prorrogação do vencimento das Debêntures Multiner por mais 240 
dias, com novo vencimento em 31/07/2017; e (ii) eventuais medidas correlacionadas ao item 
(i) 
 
6. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o representante do Agente Fiduciário propôs aos 
presentes a eleição de Presidente e 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. Presidente instalada 
a presente Assembleia. Em seguida foi realizada a leitura da Ordem do Dia. 
 
Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação têm conhecimento da 
participação direta e indireta de cada um deles na Emissora, e reconhecem os votos proferidos 
por cada debenturista presente, considerando que o debenturista Bolognesi Participações S.A., 
representando 33,33% das debêntures em circulação.  
 
Registra-se, neste ato, o voto contrário aos itens (i) e (ii) da ordem do dia do debenturista 
Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar detentor de 12 debêntures, 
representando 66,67% das debêntures em circulação. Outrossim, a Fundiágua informa que 
pretende que a Emissora quite a dívida relacionada às debêntures, de titularidade da 
Fundiágua.  
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Registra-se, neste ato, a abstenção aos itens (i) e (ii) da ordem do dia do debenturista do voto 
da Bolognesi Participações S.A. detentor de 06 (seis) debêntures, representando 33,33%, que 
apresentará seu voto em apartado, em protocolo na sede da Emissora. 
 
Registra-se, neste ato, que a Emissora manifestou seu entendimento no sentido de que nos 
termos do Primeiro Aditivo ao Contrato de Reorganização e de Financiamento de Multiner, 
datado de 14 de julho de 2014, para prorrogação do vencimento das Debêntures Multiner por 
mais 240 dias, com novo vencimento em 31/07/2017, tendo em vista que a Fundiágua  
concordou e se obrigou a votar favoravelmente em assembleia geral de debenturistas a 
prorrogação do vencimento das debêntures Multiner, sucessivamente, até a efetiva 
capitalização. Desta forma, a Emissora manifesta-se de forma contrária ao pedido de 
pagamento formulado pela Fundiágua nesta Assembleia. 
 
Diante das tratativas, fica neste ato consignado a não aprovação da proposta apresentada pela 
Emissora do item (i) e (ii) da ordem do dia, observando o quórum de deliberação previsto na 
Escritura de Emissão. 
 
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta 
Assembleia Geral de Debenturistas no livro próprio, depois de lida e achada conforme foi 
aprovada e assinada por todos os presentes. 
 

Confere com o original lavrado em livro próprio. 
 
 
Rio de Janeiro (RJ), 02 de dezembro de 2016. 
 
 
 

________________________________ 
Alessandro da Costa Vettorazzi 

Presidente 

________________________________ 
Kelly Cristina Teles da Motta 

Secretário(a) 
 
 

 
Lista de Presença: 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
FUNDIÁGUA – Fundação de Previdência Complementar (12 debêntures) 

Titular de 66,67 % das debêntures em circulação 
 

Nome: Alessandro da Costa Vettorazzi 
Cargo: Procurador 
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____________________________________________________________________ 
BOLOGNESI PARTICIPAÇÕES S.A. (06 debêntures) 

Titular de 33,33 % das debêntures em circulação 
 

Nome: Diogo Jacoia Amatto 
Cargo: Procurador 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
MULTINER S.A.  

Emissora 
 

Nome: Bernardo Felipe Abrão 
Cargo: Procurador 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DTVM LTDA.  

Agente Fiduciário 
 

Nome: Kelly Cristina Teles da Motta 
Cargo: Procuradora 

 


