
ANEx03

MINUTA DA EscRrruIA DE EMISSAO DAS DEBENTURES



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA P (PRIMEIRA) EMIssAo PUBLICA DE DEBENTURES
SIMPLES, NA0 C0NvERSIVEI5 EM AcOES, EM S (CINC0) SERIES, DA ESPECIE QUIR0GRAFAmA, COM

GARANTIA REAL ADICIONAL, PARA DISTRIBUIcA0 PUBLICA COM ESFORc0S RESTRITOS DE
DISTRIBuIcA0 DA

São panes ("Partes") neste "Instrumento Particular de Escritura da 1 (Prirneira) Emissão
Püblica de Debentures Simples, Não ConversIveis em AçOes, em 5 (Cinco) Series, da Espécie
Quirografária, com Garantia Real Aicional, para Distribuição Póblica com Esforços
Restritos de Distribuiçao, da [Newco SA] ("Escritura de EmissAo )

corno emissora e ofertante das Debentures (conforme abaixo definido) objeto
desta Escritura de Emissão ("Emissora"):

[NEwCO SA] sociedade por açöes sern registro de companhia aberta perante a
Cornissao de Valores Mobiliários ("(f ), corn sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n. 9 1.510, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurfdica do Ministério da Fazenda ("CNPI/MF") sob o n. 2 [.], neste ato
representada na forma do seu estatuto social;

11.	 corno agente fiduciário, norneado nesta Escritura de Ernissão e nela interveniente,
representando a comunhão dos titulares das Debentures ("Debenturistas"):

[.], instituição Imnanceira corn sede na Cidade de [.], Estado de [.], na [.], fl.2 [.],

inscrita no CNPJ/MF sob o nY [.]' neste ato representada na forma de seu [esthtutO
Social] ("Agente Fiduciário"); e

iii.	 como intervenientes e devedoras fiduciantes nesta Escritura de Emissão
("lnten'enientes" ou "Recuperandas']:

GALSAO PARTIcIPAçOEs S.A. - EM REcUPERAcA0 JUDICIAL, sociedade por açöes com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvaiho, n. 2 1.510,
192 andar, inscrita no CNPJ/MF sob o fl. 2 11.284.210/0001-75, neste ato
representada na forma de seu estatuto social ("GALPAR"); e

GALvA0 ENGENHARIA S.A. - EM REcUPERAcA0 JUDICIAL, sociedade por açöes corn sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvaiho, fl. 2 1.510, 2
andar, inscrita no CNPJ/MF sob on. 2 01.340.937/0001-79, neste ato representada
na forma de seu estatuto social ("GESA"),

CONS!DERANDO que,
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(A) em [.] de [.] de 2015, por ocasião da Assembleia Gera] de Credores da GESA e da
GALPAR foi aprovado o Piano de Recuperação Judicial Conjunto das Recuperandas
("Piano de Recuveração ludicial" ou "PEI"), tendo tal piano sido homologado pelo
Juizo da 7 Q Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (Processo
n.2 0093715-69.2015.8.19.0001), por rneio de decisão proferida em [•] de [.] de
2015 e publicada no Diário de Justiça Eietrônico em [ .1 de [.] de 2015;

(B) o objetivo do PRJ é permitir as Recuperandas superar sua crise econôrnico-
financeira e atender aos interesses e preservar os direitos dos seus credores,
estabelecendo a fonte de recursos, condiçöes e cronogramas de pagarnentos, de
forma a viabilizar a manutenção das atividades por elas desenvolvidas;

(C) a Ernissora foi constitulda a partir da cisão da GESA, conforme aprovado no ârnbito
do PRJ; e

a	 (D)	 nos termos do PRJ, a Ernissora deseja realizar distribuiçâo püblica corn esforços
W	 restritos de distribuiçAo para emissão de debentures simples, não conversiveis ern

- açöes, em 5 (cinco) series, da espécie quirografária, corn garantia real adicional, e
os credores das Recuperandas, por si ou por rneio de fundos de investimento,
respeitadas as disposicoes da instrução CVM 476, desejarn subscrever e integralizar
as Debentures corn os créditos de sua titularidade descritos no quadro geral de
credores do processo de recuperação judicial das Recuperandas

RESOLVEM, em regular forma de direito, celebrar esta Escritura de Ernissão em observãncia
aos seguintes termos e condiçOes:

1.	 DEFINICOES

1.1	 Para fins desta Escritura de Ernissão, considera-se "Dia Util" qualquer dia, exceção
feita aos sábados, domingos e feriados declarados nacionais.

1.2	 Para fins desta Escritura de Ernissão, considerarn-se:

"CAB Ambiental": é a Companhia de Aguas do Brash - CAB Ambiental, sociedade por
açöes corn registro de companhia aberta na CVM sob o n 2 23175, inscrita no CNPJ
sob o n. 2 08.159.965/0001-33, corn sede na Rua Gomes de Carvaiho, n 2 1.510, 1
andar, conjunto 12, Vila Olirnpia, São Paulo/SP, CEP 04.547-005. Todas as
referencias do presente Piano a CAB Ambiental referem-se as concessOes na area de
sanearnento detidas por ela e por suas subsidiárias.

"CETiP": é a CETIP S.A. - Mercados Organizados.

"Concessionaria Gpivao BR-153": é a Concessionária de Rodovias Galvão BR-153
SPE S.A., sociedade por açöes de capital fechado inscrita no CNPJ sob 0

n2 20.541.127/0001-25, corn sede na Rua Gomes de Carvaiho, 0 1.510, 22 andar,
Vila Olimpia, São Paulo/SP, CEP 04.547-005.
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"Debentures em Circulaçâo": para fins de quorum, são aquelas Debentures emitidas
pela Ernissora que ainda não tiverem sido resgatadas e/ou liquidadas, devendo ser
excluldas do nümero de tais Debentures aquelas que a Emissora possuir em
tesouraria, ou que sejarn pertencentes a qualquer de seus controladores diretos ou
indiretos, suas sociedades controladas ou coligadas, bern como respectivos
diretores ou conselheiros e respectivos parentes ate segundo grau incluindo, mas
não se limitando a pessoas direta ou indiretamente relacionadas a qualquer das
pessoas anteriormente mencionadas.

t!uIssD4SIUtt.VII*IIMQJII.)t'tth&tIUbtI'4IWH!1W*%WaaJD,bIIt1. -

"Documentos da Oferta Restrita": são esta Escritura de Emissão, a Contrato de
Distribuição, a AGE da Emissora, a AGE GALPAR, a AGE GESA, o Contrato de Cessão
Fiduciaria e demais documentos, que incluem, mas nâo se limitam àqueles
relacionados ao registro da Oferta Restrita junto a CETIP, emitidos no âmbito da
Oferta Restrita.

ffEvento de Liquidez" é a ocorrência de qualquer recebimento secundário na
GALPAR pela alienaçao de participaçao acionária na GESA (excluldos as aportes
efetuados por empresas relacionadas e/ou fundos de investimento geridos ou
administrados por empresas relacionadas).

"Receita Lip uida": é a receita bruta deduzida dos tributos sobre receita, dentre as
quais o Imposto sobre Operacôes relativas a Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicaçao - ICMS,
a Contribuicao ao Programa de lntegraçao Social e Formação do Patrimônio do
Servidor PUblico - PIS, a Contribuiçao para a Financiamento da Seguridade Social -
CORNS, a Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS e quaisquer outros
que incidarn ou venharn a incidir sobre a receita bruta.

•	 "Resultado Liquido": e o resultado das atividades desenvolvidas pela GESA, a qua]
será calculado a partir do somatório das receitas auferidas deduzidas dos custos e
despesas de qualquer natureza incorridos pela GESA, bern assim de todos e
quaisquer tributos devidos sobre esse resultado, incluindo-se mas não se limitando,
ao Imposto de Renda - Pessoa JurIdica - IRPJ, a Contribuiçao Social sabre o Lucro
Liquido - CSLL, a Contribuição ao Programa de lntegração Social e Formaçao do
PatrimOnio do Servidor Püblico - PIS, a Contribuiçao para o Financiamento da
Seguridade Social - CORNS, ao Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISS,
ao Imposto sobre Circulaçao de Mercadorias e Serviços - ICMS, a Contribuição para
o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS sobre a foiha de pagamentos e/ou
faturamento e a quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre referido
ganho.
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"Saldo do Valor Nominal linitário" significa o Valor Nominal Unitário das
Debentures remanescente após cada amortizacäo efetuada em cada Data de
Amortizaçao ou a Data de Amortização Compulsoria.

"Saldo Liguido": é o resultado das operacöes realizadas por intermédio da estrutura
de consOrcio, a qual será calculado a partir do sornatório das receitas proporcionais
auferidas pela GESA deduzidas dos custos e despesas proporcionais imputados a
GESA, hem assim de todos e quaisquer tributos devidos sobre esse resultado,
incluindo-se mas não se limitandoao Imposto de Renda - Pessoa Juridica - IRPJ, a
Contribuiçao Social sobre a Lucro Liquido - CSLL, a Contribuiçao ao Programa de
lntegraçâo Social e Formaçâo do Patrimonio do Servidor PUblico - PIS, a
Contribuiçao para o Financiamento da Seguridade Social - CORNS, ao Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - 155, ao Imposto sabre Circulaçao de
Mercadorias e Serviços - ICMS, a Contribuiçào para a Instituto Nacional da

•	 Seguridade Social - INSS sobre a folha de pagamentos e/ou faturamento e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre referido ganho.

'Valor de Retençäo' e o valor, sern qualquer limitação, correspondente a 25% do
Valor Lfquido do valor de alienaçao das atividades de saneamento desenvolvidas
pela CAB Ambiental e suas subsidiarias, a qual será calculado apOs eventuais
descontos do Valor do Desencaixe lnicial, respeitado o disposto na Cláusula 7.8.5
abaixo.

"Valor dos Gastos Gerais" é o valor total correspondente a soma (I) do valor de todos
as tributos, impostos, taxas e cantribuiçoes, bern como, quaisquer outros encargos
de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir, inclusive em decorrência de
majoração de alIquota ou base de calculo, corn fulcra em norma legal ou
regulamentar, sobre as pagamentos feitos pela Emissora, pela GESA (inclusive em
decorréncia da cisão de ativos para a Emissora) e/ou pela GALPAR no âmbito desta
Escritura de Emissäo e das NPs, e sabre os valores recebidos pela Emissora, pela
GESA e/ou pela GALPAR, relativos aos Créditos Emissora, Créditos GESA e Créditos
GALPAR, incluindo Imposto de Renda sobre Pessoa JurIdica - IRPJ, Contribuicao

• Social sobre o Lucro Liquida - CSLL, Contribuição ao Programa de lntegração Social
e Forrnação do Patrimônio do Servidor PUblico - P15, Contribuiçao para a
Financiamento da Seguridade Social - CORNS, Imposto sabre Serviços de Qualquer
Natureza - 155 e Contribuicao para o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS
sobre falha de pagamentos e/ou faturarnento; (H) do valor de todos as custos e
despesas, diretos e indiretos, decorrentes e/ou relacionadas ao recebimento dos
Créditos GALPAR, dos Creditas GESA e dos Creditos Emissora; (iii) do valor de todas
as despesas gerais de estruturação e implementacäo das NPs; (iv) do valor de tadas
as despesas gerais de estruturacäo e implementacaa do Contrato de Cessäa
Fiduciária; e (v) exclusivarnente no tacante aos Creditos RNEST, Créditos TAlC,
Créditas Angra, Créditos COMPERI, Créditos UFN Ill e Créditos URE, do valor de
todos as custos e hanorárias devidos aos consultores financeiras que assessoram a
GESA ou a GALPAR ou vierem a assessorar a Emissora e aos advogados e/ou
cansultores legais que patrocinam ou assessoram a GESA ou a GALPAR ou que
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vierern a assessorar a Ernissora no âmbito das açöes judiciais e/ou procedirnentos
arbitrais.

"Valor do Desencaixe IniclA" significa o valor igual a quantia necessária para efetuar
o pagamento dos Créditos detidos pelos Credores Trabaihistas, pelos Credores
Quirografários A e pelos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A
(conforme definidos no PRJ), hem corno o valor de todos os custos e despesas
relacionados a Emissão das Debentures.

"Valor LIquido": é o resultada financeiro decorrente da alienaçao de participacöes
societárias deduzido dos tributos incidentes sobre o ganho de capital, i.e., Imposto
de Renda sobre Pessoa JurIdica - IRPJ, Contribuiçao Social sobre o Lucro LIquido -
CSLL e quaisquer outros que incidarn ou venham a incidir sobre referido ganho, o
qual devera ser calculado a partir do custo contábil da investida, aferido a partir do
metodo da equivaléncia patrimonial em balancete que deverá ser levantado, no
máximo, 30 Dias Corridos anteriores a data da venda do ativo.

1.3 Os demais termos aqui iniciados em letra maiáscula, estejam no singular ou no
plural, terão o significado a eles atribuldos nesta Escritura de Ernissao, no Contrato
de Cessão Fiduciária e/ou no PRJ, ainda que posteriormente ao seu uso.

	

2.	 AUTORIZACOES

2.1 A (I) ernissão das Debentures nos termos da Lei n. 2 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades nor AçOes"), (ii) oferta páblica de
distribuição com esforços restritos de distribuiçao das Debentures, nos termos da
Lei fl. 2 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei do Mercado de
Valores Mobiliários"), da lnstrução CVM fl. 2 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada ("lnstrucão CVM 476"), e das dernais disposiçOes legais aplicáveis, bern
corno (iii) constituição das garantias de Cessao Fiduciária UFN Ill, de Cessão
Fiduciária RNEST, de Cessão Fiduciaria RLAM, de Cessao Fiduciária TALC e de
Cessão Fiduciária Angra, são realizadas corn base nas deliberaçöes tornadas ern
Assernbleia Geral Extraordinária da Emissora em [e] de [.] de 2015 ("AGE da
Ernissora"), nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por AçOes.

2.1.1 Por meio da AGE da Emissora, a diretoria da Emissora foi autorizada a (1) contratar
uma ou rnais instituiçöes financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais
para intermediar a Oferta Restrita e realizar a colocaçao das Debentures, corn
esforços restritos de distribuiçAo, nos termos da Instrução CVM 476; (ii) contratar
os dernais prestadores de serviços reLacionados a Oferta Restrita, this corno o Agente
Fiduciário, o Escriturador Mandatário, o Banco Liquidante, o Agente de Garantias, o
Banco Depositário, a CETLP e os assessores legais, entre outros; (iii) celebrar todos
Os Docurnentos da Oferta Restrita, bern corno eventuais aditamentos necessários
referentes aos Docurnentos da Oferta Restrita; e (iv) negociar e estabelecer os
termos e condiçoes finais dos Documentos da Oferta Restrita, incluindo, mas não se
limitando, as obrigaçOes da Emissora, as declaraçOes a serern prestadas pela



Ernissora, bern como o detaihamento referente as condiçOes de Arnortização
Cornpulsória.

2.2 A constituição e forrnalização das garantias de Cessão Fiduciária CAB e de Cessão
Fiduciária Concessão BR-153 são realizadas corn base nas deliberaçOes tornadas ern
Assembleia Geral Extraordinária da GALPAR em [.] de [.] de 2015 ("AGE GALPAR"),
nos termos do artigo [•] de seu Estatuto Social.

2.2.1 Por meio da AGE GALPAR, a diretoria da GALPAR foi autorizada a (I) constituir as
garantias de Cessão Fiduciária CAB e de Cessao Fiduciária Concessão BR-153; e
(ii) celebrar todos os Documentos da Oferta Restrita que fizer pane, bern como
eventuals aditarnentos necessários referentes aos Documentos da Oferta Restrita
que fizer parte.

	

2.3	 A constituiçâo e forrnalização das garantias de Cessão Fiduciária lIRE. de Cessão
•	 Fiduciária EPC BR-153, de Cessão Fiduciaria COMPERI, de Cessao Fiduciaria VALEC

e de Cessão Fiduciária Pedreira são realizadas corn base nas deliberaçöes tornadas
-	 em Assernbleia Geral Extraordinária da GESA em [.] de [.] de 2015 ("AGE_GESA"),

nos termos do artigo [.] de seu Estatuto Social.

2.3.1 Por rneio da AGE GESA, a diretoria da GESA foi autorizada a (I) constituir as
garantias de Cessão Fiduciária URE, de Cessão Fiduciária EPC BR-153, de Cessão
Fiduciária COMPERJ, de Cessao Fiduciária VALEC e de Cessão Fiduciária Pedreira; e
(ii) celebrar todos os Docurnentos da Oferta Restrita que fizer parte, bern como
eventuais aditamentos necessários referentes aos Documentos da Oferta Restrita
que fizer parte.

	

3.	 REoulsiTos

	

3.1	 A P (prirneira) ernissão de debentures simples, não conversfveis em açOes, em
S (cinco) series, da espécie quirografária, corn garantia real adicional e a Oferta
Restrita serão realizadas corn observância dos seguintes requisitos:

I. Dispensa de registro na CVM. Nos termos da lnstrução CVM 476, a Oferta
Restrita está automaticamente dispensada do registro perante a CVM, nos
terrnos do artigo 62 da lnstrução CVM 476, por se tratar de oferta püblica
corn esforcos restritos de distribuicao;

II. Registro naANBIMA. A Oferta Restrita poderá vir a sec registrada perante
a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais - ANBIMA ("ANBIMA"), nos termos do artigo 1, parágrafo 2, do
"COdigo ANBIMA de Regulacao e Melhores Práticas para Ofertas Publicas
de Distribuição e Aquisiçäo de Valores fvlobiliários" atualmente em vigor
("Codio ANBIMA"), exciusivarnente para envio de inforrnaçôes da base
de dados, desde que expedidas as diretrizes especificas nesse sentido pelo
Conseiho de Regulaçao e Melhores Práticas da ANBIMA ate a data do
comunicado de encerramento da Oferta Restrita;
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III. Arquivamento e pub!icocào do AGE dcx Emissoro. Nos termos dos artigos
62, inciso I, e 289 da Lei das Sociedades par Açoes, a ata de AGE da
Emissora será registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(IIJCESP") e será publicada no Diana Oficial do Estado de São Paulo
("DOESP") e no jornal "0 Dia" de São Paula ("Jornais de Divul2acão da
Emissora'l. A Emissora concorda em enviar ao Agente Fiduciánio 1 (uma)
copia da ala da AGE da Ernissora devidamente registrada na JUCESP, bern
como das refenidas publicaçOes, no prazo de ate 20 (tninta) Was contados
das respectivas datas de arquivamento e publicaçbes;

IV. Arquivamento e publica cáo do AGE GALPAR. Nos termos do artigo 289 da
Lei das Sociedades par Açães, a ata de AGE GALPAR será registrada na
JIJCESP e será publicada no DOESP e no jamal "0 Dia' de São Paulo. A
Emissora concorda em enviar ao Agente Fiduciário 1 (uma) cópia da ata

• da AGE GALPAR devidamente registrada na JIJCESP, bern coma das
referidas publicacoes, no prazo de ate 20 (tninta) dias contados das
respectivas datas de arquivamento e publicaçOes;

V. Arquivamento e publica cáo do AGE GESA. Nos termos do artigo 289 da Lei
das Sociedades por AçOes, a ata de AGE GESA será registrada na JIJCESP e
será publicada no DOESP e no jamal 1(0 Dia" de São Paulo. A Emissora
concorda em enviar ao Agente Fiduciário 1 (uma) cópia da ata da AGE
GESA devidamente registrada na JUCESP, hem coma das referidas
publicacOes, no prazo de ate 20 (tninta) dias contados das respectivas
datas de arquivamento e publicacoes;

VI. Registro desta Escritura de Emissáo naJUCESP. Esta Escnitura de Emissão
e seus eventuais aditamentos serão arquivados na JUCESP, nos termos do
artigo 62, inciso II e parágrafo 3, da Lei das Sociedades por AçOes. Da
mesma forma, os eventuais aditamentos a Escritura de Emissão serão
arquivados na JIICESP e a Emissora declara, reconhece e concorda que
enviará ao Agente Fiduciánio 1 (uma) via original desta Escnitura de

• Emissão e de seus eventuais aditamentos, devidamente registrados na
JUCESP, no prazo de ate 20 (vinte) dias üteis após a realização do
respectivo arquivamento;

VII. Registro dos Con tratos de Cessáo Fiducidria. Os Contratos de Cessão
Fiduciaria sob a qual se constituem as garantias de Cessao Fiduciária IJFN
Ill, de Cessão Fiduciania RNEST, de Cessão Fiduciária RLAM, de Cessão
Fiduciária TAlC, de Cessão FiduciariaAngra, de Cessão Fiduciária CAR, de
Cessão Fiduciária Concessão BR-153, de Cessão Fiduciánia URE, de Cessão
Fiduciánia EPC BR-153, de Cessäo Fiduciaria COMPERJ, de Cessão
Fiduciária VALEC e de Cessão Fiduciánia Pedreira em garantia das
Debentures e seus eventuais aditamentos deverao ser registrados nos
Cartórios de Registro de Titulos e Documentos competentes no prazo de
20 (vinte) Dias Oteis contados da sua celebração. A Emissora declara que
enviará ao Agente Fiduciário cópia do registro dos Contratos de Cessäo
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Fiduciária no prazo de ate 20 (vinte) dias üteis contados da data do
respectivo registro. Da rnesma forma, eventuals aditamentos aos
Contratos de Cessão Fiduciaria serão registrados nos cartórios
competentes e a Emissora declara, reconhece e concorda que tais
aditamentos seräo encaminhados ao Agente Fiduciário no prazo de ate 20
(vinte) dias üteis após os respectivos registros; e

viii. Registro pam Distribuiçao Negociaçdo e Custodia Eletrônica. As
Debentures serão registradas para (a) distribuiçäo no mercado primário
por meio do MDA-MódulodeDistribuicäo de Ativos ("MflA"),
administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a distribuição
liquidada financeiramente, conforme o caso, por meio da CETIP; e
(b) negociação no mercado secundário por melo do CETIP21 - TItutos e
Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela

• CETIP, sendo as negociaçOes liquidadas financeiramente e as Debentures
custodiadas eletronicamente na CETIP. [As Debentures somente poderão
sër distribuidas no mercado primário para investidores profissionais,
conforme definidos no artigo 9 2-A da lnstruçäo CVM n. 2 539, de
13 de novembro de 2003, conforme alterada ("Instrucão CVM 539"), e
nos termos do artigo 2 2 da Instrução CVM 476 ("Investidores
Profissionpis")', e negociadas entre investidores qualificados, conforme
definidos no artigo 9-B da Instruçäo CVM 539 e nos termos do artigo 15
da Instrução CVM 476, observado ainda o cumprimento, pela Emissora,
do artigo 17 da lnstrução CVM 476 ("Investidores Oualificados") 2 nos
mercados regulamentados de valores mobiliários, após decorridos 90
(noventa) dias de cada subscrição ou aquisicão, conforme disposto nos
artigos 13 a 15 da !nstrução CVM 476, sendo que a negociacão das
Debentures deverá semprerespeitar as disposiçoes legais e
regulamentares aplicáveis.] 3 fôuj [As Debentures somente poderão ser
distribuidas no mercado primario para investidores qualificados,
conforme definidos no artigo 109 da Instrucäo CVM n.° 409, de
18 de agosto de 2004, conforme alterada (°lnstrucäo CVM 409"), e nos
termos do artigo 42 da Instruçäo CVM 476 ("Investidores Oualificados"),

De acordo corn o artlgo 9 9-A da lnstuçao CVM N Q 554, de 17 de dezembro de 2014 ("lnsntcão IVM 554'). são considerados
investidores profissionais: I - instituiçàes financeiras e demais instituiçöes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; II
- comparthias seguradoras e sociedades de capitalizaçao; III - entidades abertas e fecbadas de previdéncia cornplernentar; IV -
pessoas naturais ou juridicas que possuarn investirnentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez rnilböes de reais)
e que, adiclonairnente, atestem par escrito sua condiçao de investidorprofissional mediante termo prdpno, de acordo corn 0 Anexo

9-A;V - firndos de investimento; VI - clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida par administradar de carteira de
valores mobiliários autorizado pela CVM; VII - agentes autônomos de investirnento, adrninistradores de carteira, analistas e
consuttores de valores mobiliárlos autorizados pela CVM, em relaçao a seas recursos próprios; VIII - invesudores a go residentes.'
2 De acordo corn o artigo9°-B da Instrução CVM, são considerados investidores quatificados: I - invesudores profissionais II -
pessoas naturals ou juridicas que possuam investirnentos ftnanceiros em valor superior a R$1.000.000.00 (urn rnilhão de reals)
que, adicionatmente, atestern par escrito sua condiçto de investidor qualificado mediante termo própno, de acordo corn o Anexo
9-B;Ill - as pessoas naturals que tenbarn si do aprovadas ern exanies de qualificacão técnica ou possuam certificaçoes aprovadas
pe]a DIM coma requisitos para o registro de agentes autônomos de investirnento, aurninistradores de carteira, analistas
consu[tores de valores rnobiliirios, em relação a seus recursos proprios; e [V - clubes de investirnento, desde que tenharn a carteira
gerida par urn ou mais colistas, que sejam investidores qualificados.

Non 0CM: Adotoressa redacao pan a caso de a Emissão ocorrer em nu após 1 2 de outubro de 2015.
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e negociadas entre investidores nos mercados regularnentados de valores
rnobiliários, após decorridos 90 (noventa) dias de sua respectiva
subscriçäo on aquisicão pelo investidor, conforme disposto nos artigos 13
a 15 da lnstrução CVM 476, observado ainda a cumprimento, pela
Emissora, do artigo 17 da lnstruçâo CVM 476, sendo que a negociação das
Debentures deverá sempre respeitar as disposicOes legais e
regulamentares aplicáveis. Respeitadas as disposiçOes acima, as
Debentures de quaisquer das series poderâo ser negociadas, cedidas e
alienadas a quaisquer terceiros, respeitadas e nos limites das disposiçOes
legais e regulamentares aplicáveis e, neste caso, qualquer terceiro que
venha adquirir as Debentures será considerado urn Credor Cessionário no
âmbito do PRJ.14

	

4.	 OBIETO SOCIAL DA EMIssoRA

	

4.1	 A Emissora tern por objeto social a [.].

DESTINAcA0 DOS RECURSOS

5.1 Os recursos obtidos pela Ernissora corn a Oferta Restrita serâo destinados ao
pagamento de dividas existentes da Emissora, visto que as Debentures serão
integralizadas pelos Debenturistas (credores, par si OU por mein de fundos de
investimento no âmbito da RI das Recuperandas), rnediante entrega de seus
respectivos Créditos Financeiros (conforrne definidos no PRJ), observado a disposto
na Cláusula 6.10 abaixo.

	

6.	 CARACTERIS1ICAS DA OFERTA RESTRITA

	

6.1	 NOmero do Emissao. A ernissäo objeto da presente Escritura de Ernissäo representa

S,	 a 1 (primeira) emissaodeDebêntures da Emissora ("Emissâo").

	

6.2	 Valor Total do Emissao. 0 valor total da Emissão será de R$[.] ([.] milhoes de reais),
na Data de Ernissão ("Valor Total da Emissão").

6.3 NOrnero de SEries. A Emissão será realizada em S (cinco) series, sendo as debentures
objeto da Olerta Restrita distribuidas no ambito da prirneira série doravante
denominadas "Debentures da Primeira Serie", as debentures objeto da Oferta
Restrita distribuldas no âmbito da segunda série doravante denominadas
"Debentures da Seunda Série", as debentures objeto da Oferta Restrita distribuldas
no âmbito da terceira série doravante denominadas "Debentures da Terceira Série",
as debentures objeto da Oferta Restrita distribuidas no âmbito da quarta série
doravante denominadas 'iJebêntures da Ouarta Série", e as debentures objeto da

£1 :Y

Non GCM: Adotar essa redaçäo para o caso de a EmissAo ocorrer em data anterior a V de outubro de 2015.
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Oferta Restrita distribuidas no ârnbito da quinta série doravante denominadas
"Debentures da Ouinta Série" e, em conjunto corn as Debentures da Prirneira Série,
as Debentures da Segunda Série, as Debentures da Terceira Série e as Debentures
da Quarta Série, doravante denorninadas "Debentures", observado que a alocaçao
das Debentures entre as series ocorrer-A de acordo corn o PRJ, sendo certo que a
quantidade de Debentures de urna das series deverá ser dirninulda da quantidade
de Debentures total da Ernissão, definindo, portanto, a quantidade de Debentures a
ser alocada na outra série.

6.4 Co!ocaçao. As Debentures seräo objeto de distribuiçao pübiica corn esforços
restritos de distribuiçao, de acordo corn os procedimentos descritos na instruçao
CVM 476 e nas dernais disposicOes regulamentares apiicáveis, destinadas
exciusivarnente a [Investidores Quaiificados] (cm] [investidores Profissionais] 6

("Oferta Restrita"), corn a intermediaçâo de instituiçOes fmnanceiras integrantes do
sistema brasileiro de distribuiço de valores rnobiiiários ("Coordenadores", sendo a
instituição intermediária ilder denorninada "Coordenador LIder'), para efetuar a
distribuiçâo pUblica corn esforços restritos de colocação, nos terrnos do 'Contrato
de Coiocaçâo, Coordenaçao e Distribuiçao Püblica corn Esforços Restritos de
Distribuiçäo, da 1 (Prirneira) Emissão Püblica de Debentures Simples, Nao
ConversIveis em AçOes. ems(Cinco) Series, da Espécie Quirografária, corn Garantia
Real Adicional da [NeTwco 5.A.]" ("Contrato de Distribwcao"), devendo a Oferta
Restrita ser efetivada de acordo corn o Piano de Coiocaçao.

6.5 Piano de Coiocaçáo corn Esforços Restritos. 0 Coordenador Lider organizará a
colocaçâo, corn esforços restritos de distribuiçâo, das Debentures perante os
[Investidores Qua1ificados]f&J [investidores Profissionais]°, em atendimento aos
procedimentos descritos na lnstruçäo CVM 476, de acordo corn o piano de colocação
que seth fixado mediante atendirnento dos seguintes terrnos ("Piano de Coiocacào"):

1. não será perrnitida a busca de investidores por mein de lojas, escritOrios
ou estabeiecimentos abertos an pübhco, ou corn a utihzaçäo de serviços
pübhcos de comunicaçäo, como a imprensa, o radio, a televisão e páginas
abertas ao püblico na rede rnundial de cornputadores;

H. o pübiico alvo da Oferta Restrita seth composto por [Investidores
Quaiiflcados] 9 :J [Investidores Profissionais]'° sendo que: (a) todos os
fundos de investimento serão considerados investidores Qualificados, e
(b) as pessoas naturais e juridicas mencionadas no inciso IV do artigo 109
da instruçäo CVM 409 deveräo subscrever ou adquirir, no ârnbito da

Now GCM: Adotar essa redação parao caso de a Emissäo ocorrer em data anterior a I Q de outubro de 2015.
6 Nota GCM: Adotar essa redaçâo para o caso de a Emissào ocorrer em ou após V de outubro de 2015.

Non GCM: Adot.ar essa redacao pan a caso de a Emissâo ocorrer em data anterior a 1 0 de outubro de 2015.
Nota GCM: Adotar essa redaçao para a caso de a Emissâo ocorrer em ou após 1' de outubro de 2015.

'Non 13CM: Adotar essa redaçao pan o caso de a Emissào ocorrer em data anterior a V de outubro de 2015.
' Note 13cM: Adotar essa redacão para a caso de a Emissao ocorrer em ou após l 2 de outubro de 2015.
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Oferta Restrita, Debentures que representem urn valor minirno de
R$1.000.000,00 (urn milhao de reals);

III. somente será permitida a procura, pelo Coordenador LIder, de, no
rnáxirno, 75 (setenta e cinco) [Investidores Qualificados] 11 (ou)
[Investidores Profissionais]12;

IV. as Debentures sornente poderao ser subscritas e/ou adquiridas par, no
máximo, 50 (cinquenta) [Investidores Qualificados] 13 (or,) [Investidores
Profissionais] 14;

V. serão levadas em consideração as relaçoes corn clientes e outras
consideraçOes de natureza comercial ou estratégica do Coordenador
LIder, assim coma as determinaçoes da Emissora, sendo que a
Coordenador Lfder individualmente (i) cornpromete-se a direcionar a

	

•	 Oferta Restrita para [Investidores Qualificados] Is (ott) [Investidores
Profissionais] 16 que tenham perfil de risco adequado; e (ii) observará as

	

-	 limites descritos nos incisos III e IV acirna; e

VI. não será constituldo fundo de sustentação de liquidez ou firmado
contrato de garantia de Iiquidez para as Debentures. Não será firmado
contrato de estabilizaçao de preço das Debentures no mercado
secundário.

6.5.1 Os fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas
décisoes de investimento sejam tornadas pelo mesmo gestor serão considerados
coma urn ünico investidor para os fins dos lirnites previstos nos incisos III e IV da
Cláusula 6.5 acima.

6.6 Subscriçao. No ato da subscrição e integralização das Debentures, os [Investidores
Qualificados] 17 r: [Investidores Profissionais] 18 deverão realizar a entrega da
declaração devidamente assinada, conforme a caso, em atendimento as disposicöes
[dos artigos 12 e 2 2 da Instrução CVM n. 2 554, de 17 de dezembro de 2014, conforme

• alterada ("Instrucão CVM 554")] 19 (oU) [do artigo 72 da lnstruçäo CVM 476]20,
afIrmando estarem cientes e concordarern, no minima, que: (I) as informacOes
recebidas são suficientes para sua tornada de decisão a respeito da Oferta Restrita;
(H) a Oferta Restrita não foi registrada perante a CVM; (Hi) a Oferta Restrita poderá
vir a ser registrada na ANBIMA exclusivarnente para envio de informaçoes da base
de dados, nos terrnos do artigo 1, parágrafo 2, do Código ANBIMA, desde que

Non 6CM: Adotar essa redaçao para 0 caso de a Emissão ocorrer em data anterior a l°de outubro do 2015.
12 Nota 0CM: Adotar essa redaçao pan o caso do a Emissäo ocorrer em on após 1 2 de outubro de 2015.
"Non 6CM: Adotar essa redacao pan o caw do a Emisslo ocorrer em data anterior a 1°de outubro do 2015.
14 Nota 6CM: Adotaressa redacao pam o caw de a Emisslo ocorrer em on após 12 do outubro de 2015.
IS Nota 6CM: Adotar essa redaçao pan o caso de a Emisslo ocorrer em data anterior a 1 2 do outubro do 2015.
16 Nota 6CM: Adotaressa redaçâo para o caw de a Emissio ocorrer em on apes 12 de outubro de 2015.

Nota 6CM: Adotar essa redaçao pan o caso de a Emissão ocorrer em data anterior a 1 2 de outubro do 2015.
IS Non 6CM: Adotar essa redaçao para o caw de a Emissao ocorrer em ou após 1 9 de outubro de 2015.
19 Non 6CM: Adotar essa redaçio para o caw de a Emissâo ocorrer em on após 1 9 de outubro de 2015.
20 Non 6CM: Adotar essa red.aclo para o caw de a Emissao ocorrer em data anterior a 

IQ 
de outubro do 2015.

W,
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expedidas as diretrizes especIficas nesse sentido pelo Conseiho de Regulacão e
Meihores Práticas daANBIMA ate a data do comunicado de encerramento da Oferta
Restrita; (iv) as Debentures estäo sujeitas as restriçOes de negociacâo previstas na
lnstruçao CVM 476 e nesta Escritura de Emissão, observadas que as hipéteses
previstas na prépria lnstrução CVM 476, somente podendo ser negociadas nos
mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90
(noventa) dias de cada subscriçäo ou aquisição pelos investidores, nos termos dos
artigos 13 e 15 da Instruçao CVM 476 e observado o cumprirnento pela Ernissora do
disposto no artigo 17 da Instrução CVM 476; e (v) as Debentures so poderão ser
negociadas entre Investidores Qualif'icados ("Declaracâo de Investidor
Profissional").

6.7 Prazo de Subscriçao. Respeitado a atendimento dos requisitos a que se refere a
Cláusula 6.5.1 acima, as Debentures serão subscritas, a qualquer tempo, a partir da
data de inicio de distribuição das Debentures, a qual devera ser informada pelo
Coordenador Lider a CVM, no prazo de 5 (cinco) Dias LTlteis, contado da primeira
procura a potenciais investidores ("Comunicacâo de lnIcio"), em atendirnento ao
disposto no artigo 7-A, observado o disposto no artigo 8, parágrafo 2, da
Instruçao CVM 476.

	

6.8	 Forma de Subscriçao. As Debentures serào subscritas de acordo corn as
procedirnentos da CETIP.

6.9 Elegibilidade para Subscriçdo dos Debentures. A subscriço das Debentures será
efetuada em atendimento as disposicOes a seguir, em todas as hipOteses, em
atendimento as disposiçOes da instrução CYM 476:

6.9.1 Elegibilidode pora Subscriçao dos Debentures da Primeira Série. Todos os Credores
Financeiros (conforme definidos no PRJ) que celebraram instrumento que previa a
constituiçâo de garantais de natureza fiduciária atreladas aos Creditos VALEC e aos
Créditos EPC BR 153, poderao subscrever as Debentures da Primeira Serie.

6.9.2 Elegibilidade paro Subscri cáo dos Debentures do Segundo Série. Todos as Credores
• Financeiros (conforme definidos no PR.!) que celebrararn instrumento que previa a

constituição de garantais de natureza flduciaria atreladas aos Créditos RLAM,
Créditos COMPERJ, Créditos UFN III e Créditos liRE, conforme o caso, poderäo
subscrever as Debentures da Segunda Série.

6.9.3 Elegibilidade pora Subscriçao dos Debentures do Terceira Série. Todos os Credores
Financeiros (conforme definidos no PRJ) que celebrararn instrumento que previa a
constituiçao de garantais de natureza fiduciária atreladas exciusivarnente aos
Créditos EPC BR 153, conforme o caso, poderao subscrever as Debentures da
Terceira Série.

6.9.4 E!egibi!idade para Subscriçao dos Debentures do Quarto Série. Todos as Credores
Financeiros (conforme definidos no PRJ) (i) que detenham seus Créditos
diretamente contra a GALPAR; ou (H) que detenharn seus Créditos diretarnente
contra a GSA corn aval ou fianca da GALPAR; ou (iii) que detenham seus Créditos
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diretamente contra a Concessionária Galvao BR-153 corn aval ou fiança da GALPAR,
corn exceção daqueles que são elegIveis para subscrever as Debentures da Prirneira
Serie e as Debentures da Segunda Série, conforrne 0 caso, poderao subscrever as
Debentures da Quarta Série.

6.9.5 E!e,gibi!idode porn Subscriçào dos Debentures do Quinta Série. Todos os Credores
Financeiros (conforme definidos no PRJ) que não são elegIveis para subscrever as
Debentures da Prirneira Série, as Debentures da Segunda Série, as Debentures da
Terceira Série e as Debentures da Quarta Série, respeitadas as disposiçOes
especificas da Instrução CVM 476.

6.10 Forma e Preço de Inte,gra!izaçao. As Debentures serão integralizadas a vista, no ato
da subscriçao ("Data de lnte gralizacao"), pelo Valor Nominal Unitário na Data de
lntegralizaçao, por melo do MDA ("Preco de Lntegralizaçao"), de acordo corn as
normas e procedirnentos aplicáveis da CETIP mediante entrega, pelos
Debenturistas, dos Créditos Financeiros (conforrne definidos no PRI) de sua
titutaridade contra as Recuperandas (na qualidade de devedoras principals e/ou de
garantidoras de tais créditos), pelo valor do crédito constante da Lista de Credores
(conforme deflnida no PRJ), na Data de Integralizaçao ("Créditos em RI").

6.10.1 Nao obstante 0 disposto acirna, dado que a quantidade de Debentures a ser subscrita
pelos respectivos Debenturistas deve perfazer urn nümero inteiro, caso as
respectivos Créditos Financeiros (conforme definido no PRI) perfaçarn urn námero
fracionário, o nürnero fracionário deverá ser arredondado para o nürnero inteiro
irnediatamente (i) superior caso a primeira casa decimal seja igual ou superior a 5
(cinco) décimos, e (ii) inferior caso a primeira casa decimal seja inferior a 5 (cinco)
decirnos, sendo desconsideradas as casas decimals posteriores a primeira, para fins
do arredondamento aqui previsto.

6.11 Ne,gociação. As Debentures serão registradas para negociação no rnercado
secundário par melo da CETIP, observado 0 disposto no inciso VIII da Cláusula 3.1
acima.

t,

	

	
6.12 Bunco Liquidonte da Oferta Restrita. 0 banco liquidante da Oferta Restrita será o

--	 instituicão financeira corn sede na Cidade de [•], Estado de [.], na [.], inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 2 [.] C'Banco Liquidante", cuja definiçao inclui qualquer outra
instituição que venha a suceder o Banco Liquidante na prestaçao dos serviços de
Banco Liquidante previstos nesta Escritura de Ernissao).

6.13 Escriturador Mandatdrio. 0 escriturador rnandatário da Oferta Restrita será o [•],
instituicão financeira corn sede na Cidade de [ 9] ' Estado de [.], na [.], inscrita no
CNPJ/MF sob a n.2 [.} ("Escriturador Mandatário", cuja definição inclul qualquer
outra instituição que venha a suceder o Escriturador Mandatário na prestacão dos
serviços de Escriturador Mandatário previstos nesta Escritura de Ernissao).

CARAcTERIsTIcA5 0A5 DEBENTURES
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