
 
 
 
 

CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF n° 02.998.611/0001-04 

NIRE 35300170571 

 

ATA DA 312ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 do mês de fevereiro de 2017 às 16:00 

horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do 

Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia 

Elétrica Paulista (“Companhia” ou “Emissora”). 

 

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos 

termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei n° 

6.404/76”), e do Estatuto Social da Companhia.  

 

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final 

assinados.  

 

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Bernardo Vargas Gibsone. Secretária: Maria 

Ignez Mendes de Vinhaes da Costa. 

 

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a retificação e ratificação da ata da 310ª Reunião 

do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de dezembro de 

2016, a qual se encontra devidamente arquivada perante a Junta Comercial do 

Estado de São Paulo sob o nº 4.929/17-2, em sessão de 12 de janeiro de 2017 

(“RCA de 19 de dezembro de 2016”), que aprovou: (i) a realização da 5ª (quinta) 

emissão (“Emissão”), pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em 

ações, da espécie quirografária, em série única (“Debêntures”), a serem ofertadas 

publicamente (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, da Lei 

nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e das demais disposições 

legais e regulamentares aplicáveis, observado o procedimento simplificado para 

registro de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários previsto na 

Instrução da CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008, conforme alterada, e no 

convênio celebrado para esse fim em 20 de agosto de 2008 entre a CVM e a 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(“ANBIMA” e “Convênio CVM-ANBIMA”, respectivamente) (ii) a autorização à 

Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais para praticar todos os 

atos necessários para a formalização da deliberação acima mencionada, bem como 

celebrar todo e qualquer documento necessário à efetivação da Oferta, incluindo, 

mas sem limitação, a escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de 

Emissão”), o contrato de distribuição das Debêntures e seus eventuais aditamentos, 

e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e 

seus demais representantes legais relacionados à Emissão e à Oferta. 

 

DELIBERAÇÕES: O Conselho aprovou pela maioria de votos:  

 

 



 
 
 
 

1. A retificação do subitem “(xiii)” do item 1 das deliberações da RCA de 19 de 

dezembro de 2016 para prever que o Procedimento de Bookbuilding (conforme 

definido na RCA de 19 de dezembro de 2016) será realizado sem recebimento de 

reservas. 

 

2.  A retificação dos subitens “(xvi)” e “(xix)” do item 1 das deliberações da RCA 

de 19 de dezembro de 2016 para prever a possibilidade resgate antecipado da 

totalidade das Debêntures exclusivamente (i) na hipótese de indisponibilidade do 

IPCA e do IGPM e (ii) na hipótese de perda do benefício tributário previsto na Lei nº 

12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, e/ou edição lei determinando 

a incidência de imposto de renda retido na fonte sobre a Remuneração devida aos 

Debenturistas em alíquotas superiores àquelas em vigor na data da Escritura de 

Emissão, nos termos da Escritura de Emissão. 

 

3. A retificação dos subitens “(ii)”, “(v)”, “(xiii)”, “(xv)” e “(xx)” do item 1 das 

deliberações da RCA de 19 de dezembro de 2016 para prever que poderão ser 

emitidas até 7.000 (sete mil) Debêntures Suplementares (conforme definido na 

RCA de 19 de dezembro de 2016) equivalentes a, aproximadamente, 2,33% (dois 

inteiros e trinta e três por cento) da quantidade de Debêntures inicialmente 

ofertada, e remoção da hipótese de emissão de Debêntures Adicionais (conforme 

definido na RCA de 19 de dezembro de 2016). 

 

4. Tendo em vista a deliberação aprovada nos itens 1, 2 e 3 acima, os subitens 

“(ii)”, “(v)”, “(xiii)”, “(xv)”, “(xvi)”, “(xix)” e “(xx)” do item 1 das deliberações da 

RCA de 19 de dezembro de 2016 passarão a vigorar com as seguintes redações: 

 

“(ii) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de até R$ 

300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo 

definida), observada a possibilidade de aumento deste valor pelo exercício da 

Opção de Lote Suplementar (conforme abaixo definido);” 

 

“(v) Quantidade de Debêntures: serão emitidas até 300.000 (trezentas mil) 

Debêntures, observada a possibilidade de aumento desta quantidade pelo exercício 

da Opção de Lote Suplementar;” 

 

“(xiii) Preço de Subscrição: As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor 

Nominal Unitário, na primeira data de subscrição e integralização (“Data da 

Primeira Subscrição”) ou, havendo subscrições em mais de uma data, por seu Valor 

Nominal Unitário Atualizado, acrescido dos Juros Remuneratórios (conforme abaixo 

definido) calculada pro rata temporis desde a Data da Primeira Subscrição até a 

data da efetiva integralização das Debêntures, podendo ser integralizadas com ágio 

ou deságio, conforme definido no procedimento de bookbuilding a ser realizado, 

conforme será descrito na Escritura de Emissão e nos demais documentos da 

Oferta, nos termos dos parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM nº 

400/03, para a verificação, junto aos investidores da Oferta, da demanda pelas 

Debêntures em diferentes níveis de taxas de juros, sem recebimento de reservas, 

sem lotes mínimos ou máximos, para definição, junto à Companhia, dos Juros 

Remuneratórios e a eventual emissão e a quantidade das Debêntures 

Suplementares, conforme o caso (“Procedimento de Bookbuilding”);” 



 
 
 
 

 

“(xv) Opção de Lote Suplementar: A quantidade total de Debêntures 

inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar, a critério do 

Coordenador Líder, conforme opção outorgada pela Companhia ao Coordenador 

Líder, no Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido), correspondente a 

aproximadamente, 2,33% (dois inteiros e trinta e três centésimos por cento), ou 

seja, até 7.000 (sete mil) Debêntures suplementares, nas mesmas condições das 

Debêntures inicialmente ofertadas (“Debêntures Suplementares”), nos termos do 

artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03 (“Opção de Lote Suplementar”). As 

Debêntures Suplementares eventualmente emitidas em virtude do exercício da 

Opção de Lote Suplementar serão destinadas exclusivamente a atender excesso de 

demanda que seja constatado no Procedimento de Bookbuilding e serão 

distribuídas, pelo Coordenador Líder, em regime de melhores esforços de 

colocação;” 

 

“(xvi) Amortização Programada e Pagamento da Remuneração: O Valor 

Nominal Unitário Atualizado será amortizado em uma única parcela, correspondente 

à totalidade do Valor Nominal Unitário Atualizado, devida na Data de Vencimento, 

ressalvados os pagamentos em decorrência da declaração de vencimento 

antecipado e as hipóteses de Resgate (conforme abaixo definido) abaixo previstas, 

nos termos da Escritura de Emissão. A Remuneração será paga anualmente, a 

partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento realizado na data 

determinada na Escritura de Emissão e o último pagamento na Data de Vencimento 

das Debêntures, sendo cada data de pagamento da remuneração denominada 

“Data de Pagamento da Remuneração”, ressalvados os pagamentos em decorrência 

da declaração de vencimento antecipado e as hipóteses de Resgate abaixo 

previstas, nos termos da Escritura de Emissão. Farão jus à Remuneração das 

Debêntures aqueles que forem titulares das Debêntures ao final do dia útil 

imediatamente anterior à respectiva Data de Pagamento da Remuneração;” 

 

“(xix) Amortização Extraordinária Facultativa ou Resgate Antecipado 

Facultativo: Não será admitida a realização, pela Emissora, de amortização 

extraordinária facultativa das Debêntures. Ainda, as Debêntures não serão objeto 

de resgate antecipado facultativo, total ou parcial, a exclusivo critério da Emissora, 

a qualquer tempo. Não obstante, poderá haver o resgate antecipado da totalidade 

das Debêntures exclusivamente na hipótese de indisponibilidade do IPCA e do IGPM 

e na hipótese de perda do benefício tributário previsto na Lei nº 12.431/11 e/ou 

edição lei determinando a incidência de imposto de renda retido na fonte sobre a 

Remuneração devida aos Debenturistas em alíquotas superiores àquelas em vigor 

na data da Escritura de Emissão, nos termos da Escritura de Emissão (“Resgate”). 
Em ambos os casos, o Resgate só poderá ser feito se já tiver transcorrido o período 

de 4 (quatro) anos a contar da Data de Emissão, conforme determina a Resolução 

do CMN nº4.476, de 11 de abril de 2016 (ou prazo inferior que venha a ser 

autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis). O Resgate será realizado 

por meio de publicação de anúncio a ser amplamente divulgado nos termos da 

Escritura de Emissão, ou envio de comunicado aos Debenturistas, com cópia ao 

Agente Fiduciário, com, no mínimo, 30 (trinta) dias e, no máximo, 45 (quarenta e 

cinco) dias de antecedência da data prevista para a efetivação do Resgate, os quais 

deverão indicar (a) a data efetiva para o Resgate integral das Debêntures e 



 
 
 
 

pagamento aos Debenturistas e (b) as demais informações necessárias para a 

realização do Resgate. O valor a ser pago aos Debenturistas no âmbito do Resgate 

será equivalente ao Valor Nominal Atualizado das Debêntures, acrescido da 

Remuneração, calculadas pro rata temporis, a partir da Data da Primeira Subscrição 

ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, até a data do 

Resgate, acrescido do percentual do prêmio de Resgate, caso exista, que não 

poderá ser negativo. Caso (a) as Debêntures estejam depositadas eletronicamente 

na CETIP e custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA, o resgate antecipado 

da totalidade das Debêntures deverá ocorrer conforme os procedimentos 

operacionais previstos pela CETIP e/ou BM&FBOVESPA, conforme o caso, os quais 

deverão ser comunicados com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da 

data do Resgate; ou (b) Debêntures estejam custodiadas fora do ambiente da 

CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, 

deverá ocorrer conforme os procedimentos operacionais previstos pelo banco 

escriturador;” 

 

“(xx) Regime de Colocação e Procedimento de Distribuição das 

Debêntures: as Debêntures serão objeto de distribuição pública, nos termos da 

Instrução CVM nº 400/03, da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução 

CVM 471, do Convênio CVM-ANBIMA, dos Códigos ANBIMA e das demais 

disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob o regime de garantia firme de 

colocação da totalidade das Debêntures (excetuadas as Debêntures Suplementares 

emitidas em razão do exercício da Opção de Lote Suplementar), a ser prestada por 

instituição financeira intermediária da Oferta integrante do sistema de distribuição 

de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), conforme termos e condições do 

respectivo contrato de distribuição a ser celebrado entre o Coordenador Líder e a 

Companhia (“Contrato de Distribuição”). As Debêntures Suplementares 

eventualmente emitidas em virtude do exercício da Opção de Lote Suplementar 

serão distribuídas, pelo Coordenador Líder, em regime de melhores esforços de 

colocação;” 

 

3. Aprovar a ratificação de todos os demais termos e condições deliberados na 

RCA de 19 de dezembro de 2016 não expressamente modificados por este ato. 

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a 

lavratura da presente ata, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo 

Secretário e pelos Conselheiros presentes. Bernardo Vargas Gibsone, Fernando 

Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Carlos Alberto Rodríguez López, 

Gustavo Carlos Marin Garat, Henry Medina Gonzalez e Marcos Simas Parentoni. 

 

Atesto que as Deliberações Acima foram Extraídas da ata lavrada no Livro de Atas 

de Reuniões do Conselho de Administração 

 

Cópia Fiel do Original 

 

 

 

Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa 

Secretária 


