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Id: 1638604

EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
CNPJ/MF Nº. 05.040.121/0001-80 - NIRE 33.3.0030545-9

Ata da Assembléia Geral Extraordinária. Data, Horário e Local:
27/11/2013, às 8h, na Rua Souza Barros, 656, Engenho Novo/RJ,
Cep: 20.961-150. Mesa: Assumiu os trabalhos o Sr. Wilson da Costa
Ritto Filho ("Presidente"), que convidou a mim, Sr. Raúl Andrés Or-
túzar Ramírez, para secretariar ("Secretário"). Presença e Convoca-
ção: dispensada a convocação, pelo comparecimento do único acio-
nista da Cia. (subsidiária integral). Ordem do Dia: deliberar sobre (1)
a realização da primeira emissão, pela Cia., de debêntures não con-
versíveis em ações, da espécie quirografária, sem garantia real, em
série única ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), objeto de
oferta privada de distribuição sem esforços de colocação, nos termos
da Lei das S/A e da Lei do Mercado de Valores Mobiliários e das
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis; e (2) a auto-
rização para a Cia. (i) celebrar todos os documentos e seus eventuais
aditamentos e praticar todos os atos necessários à realização da
Emissão e da Colocação; (ii) contratar prestadores de serviços para a
Emissão desde que necessários, incluindo agente fiduciário, assesso-
res legais, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os
respectivos contratos, inclusive após a Emissão. Deliberação: analisa-
das e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acio-
nistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, apro-
varam: 1. A realização da Emissão e da Oferta, com as seguintes ca-
racterísticas e condições principais, as quais serão detalhadas e re-
guladas por meio da competente escritura de emissão das Debêntures
("Escritura de Emissão"): (i) Destinação de Recursos. Os recursos lí-
quidos obtidos pela Cia. com a Emissão serão integralmente utilizados
para alongamento do endividamento e reforço de capital de giro da
Cia.. (ii) Colocação. As Debêntures serão objeto de oferta privada de
distribuição, sem esforços de colocação, nos termos da Lei das S/A e
da Lei do Mercado de Valores Mobiliários e das demais disposições
legais e regulamentares aplicáveis. (iii) Prazo de Subscrição. As De-
bêntures serão subscritas no prazo máximo de até 120 dias contados
da data de Emissão. (iv) Forma de Subscrição e de Integralização e
Preço de Integralização. As debêntures desta emissão poderão ser in-
tegralizadas no prazo máximo de até 120 dias contados da data de
Emissão, diretamente com a Cia. e em moeda corrente nacional, pelo
Valor Nominal, acrescido da Remuneração, calculada pro rata tempo-
ris desde a Data de Emissão até a respectiva Data de Integralização.
(v) Negociação. As Debêntures serão registradas no Livro de Registro
de Debêntures da Cia., sendo permitida a negociação por meio da
averbação da transferência de titularidade no Livro de Registro de
Transferência de Debêntures da Cia.. (vi) Número da Emissão. As De-
bêntures representam a primeira emissão privada de debêntures da
Cia.. (vii) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de
R$1.150.000,00. (viii) Quantidade. Serão emitidas 1.150.000 Debêntu-
res. (ix) Valor Nominal. As Debêntures terão valor nominal unitário de
R$1,00, na Data de Emissão ("Valor Nominal"). (x) Séries. A Emissão
será realizada em série única. (xi) Forma e Comprovação de Titula-
ridade. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, com
emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a
titularidade das Debêntures será comprovada pela averbação do De-
benturista no Livro de Registro de Debêntures, e a transferência de
titularidade das Debêntures deverá ser averbada no Livro de Registro
de Transferência de Debêntures. (xii) Conversibilidade. As Debêntures
não serão conversíveis em ações de emissão da Cia.. (xiii) Espécie.
As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do Art. 58
da Lei das S/A, sem garantia real. (xiv) Data de Emissão. Para todos
os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 27/11/2013
("Data de Emissão"). (xv) Data de Vencimento. Para todos os efeitos
legais, a data de vencimento das debêntures será o dia 02/09/2018
("Data de Vencimento"). (xvi) Pagamento do Valor Nominal. Sem pre-
juízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das De-
bêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de venci-
mento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos
termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal de cada
uma das Debêntures será amortizado em 49 parcelas mensais e su-
cessivas, a primeira com vencimento em 02/09/2014 e a última em
02/09/2018. (xvii) Remuneração. A remuneração de cada uma das

Debêntures será a seguinte: (a) atualização monetária: o Valor Nomi-
nal de cada uma das Debêntures não será atualizado monetariamen-
te; e (b) juros remuneratórios: sobre o saldo devedor do Valor No-
minal de cada uma das Debêntures incidirão juros remuneratórios cor-
respondentes a 137% da variação acumulada das taxas médias diá-
rias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo",
expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calcu-
ladas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário dis-
ponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI")
("Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro
rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão ou
a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, con-
forme o caso, até a data do efetivo pagamento. Sem prejuízo dos pa-
gamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de
amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipa-
do das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos
nesta Escritura de Emissão, a Remuneração será paga mensalmente
a partir da Data de Emissão, no dia 2 de cada mês, ocorrendo o pri-
meiro pagamento no mês seguinte ao da emissão e o último, na Data
de Vencimento. (xviii) Repactuação Programada. Não haverá repac-
tuação programada. (xix) Resgate Antecipado Facultativo. Sujeito ao
atendimento das condições abaixo, a Cia. poderá, a seu exclusivo cri-
tério, realizar, a qualquer tempo, e com aviso prévio aos Debenturistas
ou ao Agente Fiduciário, caso tenha sido constituído, de 10 dias úteis
da data do evento, o resgate antecipado parcial ou total das Debên-
tures em circulação, com o conseqüente cancelamento de tais Debên-
tures, mediante o pagamento 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. (xx) Amortização Antecipada Facultativa. Sujeito
ao atendimento das condições abaixo, a Cia. poderá, a seu exclusivo
critério, realizar, a qualquer tempo, e com aviso prévio aos Deben-
turistas ou ao Agente Fiduciário, caso tenha sido constituído, de 5
dias úteis da data do evento, amortizações antecipadas sobre o saldo
devedor do Valor Nominal da totalidade das Debêntures em circula-
ção, mediante o pagamento de parcela do saldo devedor do Valor No-
minal das Debêntures em circulação a ser amortizada, limitada a 98%
do saldo devedor do Valor Nominal das Debêntures, acrescido da Re-
muneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou
a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, con-
forme o caso, até a data do efetivo pagamento. (xxi) Oferta Facul-
tativa de Resgate Antecipado. A Cia. poderá realizar, a qualquer tem-
po, oferta facultativa de resgate antecipado contemplando parte ou a
totalidade das Debêntures em circulação, com o conseqüente cance-
lamento de tais Debêntures, que será endereçada a todos os Deben-
turistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos
os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de
que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos
na Escritura de Emissão ("Oferta Facultativa de Resgate Antecipado").
(xxii) Aquisição Facultativa. A Cia. poderá, a qualquer tempo, adquirir
Debêntures em circulação desde que observe o disposto no Art. 55, §
3º, da Lei das S/A. (xxiii) Vencimento Antecipado. As Debêntures te-
rão seu vencimento antecipado declarado nos termos e hipóteses pre-
vistos na Escritura de Emissão. 2. A autorização para a Cia. (i) ce-
lebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar
todos os atos necessários à realização da Emissão e da Colocação;
(ii) contratar prestadores de serviços para a Emissão desde que ne-
cessários, incluindo agente fiduciário, instituição escrituradora das De-
bêntures, banco mandatário das Debêntures, banco centralizador e
assessores legais, entre outros, podendo, para tanto, negociar e as-
sinar os respectivos contratos, inclusive após a Emissão. Encerramen-
to: nada mais havendo a ser tratado, a assembleia geral foi interrom-
pida pelo tempo necessário à lavratura dessa ata, que, lida e achada
em ordem, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Certifico
que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. RJ,
27/11/2013. Mesa: Wilson da Costa Ritto Filho, Presidente; Raúl An-
drés Ortúzar Ramírez, Secretário. Acionista (subsidiária integral): Hope
Serviços Ltda. - Wilson da Costa Ritto Filho, Diretor Executivo Pre-
sidente; Raúl Andrés Ortúzar Ramírez, Diretor Executivo Vice-Presi-

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ/MF nº 07.859.971/0001-30 - NIRE 33.3.0027843-5

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25
de Fevereiro de 2014 - Data, Hora e Local: Realizada aos 25 dias
do mês de fevereiro de 2014, às 15 horas, na sede social da Com-
panhia, na Praça XV de Novembro nº 20, salas 601, 602, 1.002 e
1.003, centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Presenças e
Convocação: Cumpridas as formalidades de convocação, participa-
ram da reunião os Conselheiros titulares Wilson Pereira dos Santos,
John Michel Pimenta de Moraes Streithorst, Luiz Carlos da Silva Can-
tídio Júnior, Sandro Rocha Peres, Carlos Roberto Cafareli, Marcelo
Souza Monteiro, Ernesto Paulo da Silva Nunes, João Almeida dos
Santos e Luiz Ricardo da Câmara Lima, bem como os Conselheiros
suplentes Eliana Soares da Cunha Castello Branco, Carlos Alberto de
Figueiredo Trindade Neto, Maurício Antônio Rosa, Luiz Henrique de
Castro Carvalho e Jorge Kalache Filho. Deliberações Tomadas: Após
a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administra-
ção, habilitados a votar, deliberaram por unanimidade: (1) Aprovar a
proposta de investimento de capital próprio na SPE Mariana Trans-
missora de Energia Elétrica S.A. ("SPE Mariana") no montante total
de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). Nesse ato, entretan-
to, ficaram os representantes da Companhia nas Assembleias Gerais
da SPE Mariana autorizados a votar favoravelmente à subscrição e à
integralização do capital social da referida SPE até o montante de
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em um único ato ou em
atos sucessivos, de acordo com as necessidades de aporte de capital
da SPE Mariana Transmissora, ouvido o Comitê de Finanças. Fica-
ram, deste modo, os representantes da Companhia no âmbito das As-
sembleias Gerais da SPE Mariana que forem convocadas para deli-
berar acerca do aumento de capital ora aprovado autorizados a tomar
as providências necessárias à sua efetivação, podendo praticar todos
os atos e assinar todos os documentos voltados exclusivamente a tal
finalidade. Quaisquer aumentos de capital na SPE Mariana que su-
perem o limite de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), previsto
na autorização ora concedida deverão ser submetidos à nova análise
deste Conselho de Administração. (2) Aprovar o cancelamento da
Quarta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
em até duas séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pú-
blica, com Esforços Restritos de Colocação, no valor de até
R$540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões de reais) ("Quarta
Emissão"), tendo em vista que as condições de mercado atuais não
são favoráveis à realização da referida emissão. O Conselho de Ad-
ministração autorizou a Diretoria da Companhia a, de boa fé e ob-
servados os limites impostos por este Conselho de Administração e
pelo Estatuto Social da Companhia, praticar todos os atos e assinar
todos os documentos necessários ao cancelamento da Quarta Emis-
são. (3) Aprovar, em substituição à Quarta Emissão, a captação, pela
Companhia, do montante de até R$ 450 milhões (quatrocentos e cin-
quenta milhões de reais) através de uma das seguintes alternativas:
(a) empréstimo em moeda estrangeira sob o amparo da Lei 4.131, de
3 de setembro de 1962, com swap ("permuta") da variação cambial
pelo "Certificado de Depósito Interbancário - CDI"; ou, (b) emissão de
notas promissórias comerciais. As alternativas (a) e (b) devem, ainda,
obedecer as seguintes condições: (1) Custo para a Companhia - até
106% do CDI; (2) Sem Garantias; e (3) Sem convenants de caráter
financeiro. O Conselho de Administração autorizou a Diretoria da
Companhia a, de boa fé e observados os limites impostos por este
Conselho de Administração e pelo Estatuto Social da Companhia, pra-
ticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efe-
tivação da captação de recursos ora aprovada, nos moldes de uma
das alternativas aqui descritas. O texto integral da Ata da Reunião do
Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elé-
trica S.A. realizada em 25 de fevereiro de 2014, foi lavrado em livro
próprio.

Id: 1638781

dente; Rogério Penha da Silva, Diretor Executivo Vice-Presidente. Ju-
cerja nº 2579676 em 03/01/2014.

Id: 1638164


