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
foi realizada a sua 4a emissão de debêntures, para subscrição privada, conversíveis em
ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, no montante
de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na quantidade de 15.000
(quinze mil) debêntures, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), e com
prazo de 7 (sete) anos a contar da data de emissão — dia 28 de outubro de 2015, quando
foi obtida a anuência dos debenturistas da segunda emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações da Companhia, em assembleia geral de debenturistas —
(“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente).
A Emissão foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro
de 2015 (“AGE”) e, findo o prazo do direito de preferência dos acionistas da Companhia
conforme previsto na Lei nº 6.404/1976, as Debêntures foram integralmente subscritas e
integralizadas unicamente pela acionista Cambuhy I Fundo de Investimentos em
Participações, na data de hoje.
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.
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.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2015.
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