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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2017
1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de novembro de 2017, às

18:00h, na Praia de Botafogo, n° 501, bloco I, 7º andar, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, na forma do Estatuto

Social da Companhia, devido a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, na forma do art. 16 do Estatuto Social da Companhia,
a saber: Carlos Marcio Ferreira, Renato Mazzola, Edwyn Neves, José Aurélio
Drummond Jr., Marcelo Medeiros, Guilherme Bottura e Frank Paul Possmeier.
3.

MESA: Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de

Administração da Companhia ter sido verificada, o Sr. Carlos Marcio Ferreira assumiu
a Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para atuar como Secretário.
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a emissão de garantia pela Companhia

em benefício de sua subsidiária Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”), no âmbito das
obrigações assumidas pela PGN no contrato de fiança bancária para garantir o
pagamento do preço de aquisição de 100% dos direitos oriundos do contrato de
concessão para exploração do Campo de Azulão (Concessão BA-3), na Bacia do
Amazonas (“Transação”); (ii) a emissão de garantia fidejussória pela Companhia em
benefício da PGN no âmbito das obrigações assumidas pela PGN no Farm-out
Agreement (“FOA”) relativo à Transação; e (iii) autorização para que os
administradores da Companhia executem o FOA e seus anexos, bem como tomem
todas as medidas necessárias para consumar a Transação.
5.

DELIBERAÇÕES:

Após

discussões,

os

membros

do

Conselho

de

Administração da Companhia resolveram por unanimidade:
(i)

Na forma do inciso XI do artigo 17 do estatuto social da Companhia, aprovar
a emissão de garantia pela Companhia em benefício da PGN, no âmbito do
Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança
celebrado com o Banco Santander S.A., no valor equivalente em reais a
US$54.501.000,00, ao custo de 2,0% a.a., com vistas a garantir o fiel
cumprimento da obrigação de pagamento do preço de aquisição da Transação
no Fechamento, conforme previsto no FOA;

(ii)

Na forma do inciso XI do artigo 17 do estatuto social da Companhia, aprovar
a emissão de garantia fidejussória pela Companhia em benefício da PGN com
relação às obrigações do FOA; e

(iii)

Autorizar os administradores da Companhia a executar o FOA, bem como
tomar todas as medidas necessárias para a fiel execução da Transação.

6.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser tratado, a

reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de
Administração.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2017.

__________________________
Thiago Freitas
Secretário da Mesa

