PARNAÍBA GÁS NATURAL S.A.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ Nº 11.230.122/0001-90
FATO RELEVANTE
PARNAÍBA GÁS NATURAL S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante
a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Praia de Botafogo nº 228, 13º andar, ala A, Botafogo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.230.122/0001-90 (“Companhia”), vem, nos termos do artigo 17, inciso VI, da Instrução CVM
nº 476, de 16 de janeiro de 2009, divulgar ao mercado que foram aprovadas em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 13 de fevereiro de 2015 (“AGE”) as seguintes matérias:
(i)

A terceira emissão para subscrição privada de debêntures, conversíveis em ações de

emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, no montante de
R$199.995.400,00 (cento e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil e
quatrocentos reais), com valor nominal unitário de R$9.999,77 (nove mil, novecentos e noventa e
nove reais e setenta e sete centavos), na quantidade de 20.000 (vinte mil) debêntures e com prazo
de 7 (sete) anos a contar da data de emissão (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), a qual
será objeto de compromisso firme de subscrição da totalidade das Debêntures pelo acionista
Cambuhy I Fundo de Investimentos em Participações. Os recursos obtidos com a Emissão serão
utilizados no âmbito do plano de investimento da Companhia que visa à exploração e ao
desenvolvimento dos blocos exploratórios na Bacia do Parnaíba para cumprir com o disposto nos
Joint Operating Agreements celebrados pela Companhia.
Direito de Preferência sobre as Debêntures. Será assegurado aos acionistas da Companhia
o direito de preferência para subscrição das Debêntures, na proporção do número de
ações de emissão da Companhia de que forem titulares, conforme previsto na Lei das
Sociedades por Ações, conforme posição acionária de 31 de dezembro de 2014 (“Direito
de Preferência”), pelo prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste anúncio de
fato relevante (“Prazo do Exercício do Direito de Preferência”). Não será permitida a
cessão do Direito de Preferência a terceiros não acionistas, nem qualquer outra cessão
sem respeitar as restrições contratuais vigentes.

Rateio Único das Sobras. Nos termos do §8º do artigo 171 da Lei das S.A., os titulares de
Direito de Preferência, ao manifestarem seu desejo de exercer seu Direito de Preferência,
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poderão, quando da assinatura dos respectivos boletins de subscrição, manifestar a firme
intenção de participar nas sobras decorrentes do eventual não exercício do Direito de
Preferência dos demais acionistas, indicando o valor total, em moeda corrente nacional,
disponível para a participação no rateio único das sobras abaixo descrito, o qual deverá
estar limitado ao valor total da presente Emissão.
Os demais termos, condições e prazos da Emissão e das Debêntures estão divulgados na referida
ata da AGE, a qual se encontra disponível no site da Companhia.
(ii)

O plano de opção de compra de ações de emissão da Companhia (stock option plan), nos

termos do artigo 168, §3º da Lei das Sociedades por Ações, conforme proposta encaminhada pela
administração, nos limites do capital autorizado da Companhia, na forma do já aprovado pelo
Conselho de Administração na reunião realizada em 3 e 4 de fevereiro de 2015. O plano de opções
de ações tem como objetivo alinhar os interesses entre os beneficiários e os atuais acionistas da
Companhia, bem como reter profissionais altamente qualificados. A administração do Plano
caberá ao Conselho de Administração da Companhia.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2015.
Flavia Martins
Diretora Financeira
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