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1ª Emissão

O Gestor participou em 01/11/2017 da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de

Debêntures da CONTAX S.A. para deliberar sobre a Ordem do Dia: (i) a possibilidade de

dispensa de manutenção, pela Companhia, dos índices financeiros previstos no item (XVI)

da Cláusula 6.1 da Escritura; e (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário, na qualidade

de representante dos Debenturistas, em conjunto com a Companhia, adote e pratique todos

e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações

aprovadas no âmbito desta assembleia.

Estiveram presente debenturistas representando 97,17% das debêntures em circulação que

deliberaram por unanimidade pela aprovação da ordem do dia.

O gestor votou favoravelmente pela aprovação da ordem do dia considerando ser condição

indispensável para a finalização do processo de reestruturação das dívidas e viabilização

financeira/operacional da Companhia.

FUNDO CNPJ

SANTANDER FI PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 11.726.545/0001-04

3ª Emissão

O Gestor participou em 01/11/2017 da Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de

Debêntures da CONTAX S.A. para deliberar sobre a Ordem do Dia: (i) a possibilidade de

dispensa de manutenção, pela Companhia, dos índices financeiros previstos no item (XVI)

da Cláusula 6.1 da Escritura; e (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário, na qualidade

de representante dos Debenturistas, em conjunto com a Companhia, adote e pratique todos

e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações

aprovadas no âmbito desta assembleia.

Estiveram presente debenturistas representando 95,41% das debêntures em circulação que

deliberaram por unanimidade pela aprovação da ordem do dia.

O gestor votou favoravelmente pela aprovação da ordem do dia considerando ser condição

indispensável para a finalização do processo de reestruturação das dívidas e viabilização

financeira/operacional da Companhia.

FUNDO CNPJ

MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 05.217.490/0001-04


