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O Gestor participou em 11 de dezembro de 2015 da Assembleia Geral de
Debenturistas da 1ª emissão de debêntures simples da LIBRA TERMINAL RIO S.A.
para deliberar acerca da ordem do dia: promover esclarecimentos, caso sejam
necessários, acerca de determinadas disposições da assembleia Geral de
Debenturistas realizada no dia 11 de novembro de 2015 (“AGD de 11 de novembro
de 2015”), incluindo, mas não se limitando ao seu quórum de aprovação e ao início
da verificação da nova Sobretaxa conforme aprovada em referida assembleia.
Debenturistas representando 96,77% das debêntures em circulação aprovaram:

(i)a ratificação das deliberações tomadas na AGD de 11 de novembro de 2015 no que
tange: (a) o quórum de aprovação mencionado na ata da AGD de 11 de novembro de
2015, o qual por um erro de digitação, constou como sendo 93,33%, quando o
quórum efetivo foi de 90,70% das Debêntures em circulação; e (b) confirmação
acerca do início da verificação da nova sobretaxa desde a da data de referida
assembleia, ou seja, 11 de novembro de 2015;

(ii) autorização para que o Agente Fiduciário pratique todas as providencias
necessárias para o cumprimento integral das deliberações acima.

DELIBERAÇÃO:

O Gestor votou favoravelmente às deliberações considerando não haverem impactos
ou alterações na qualidade de crédito da Emissora.

FUNDOS CPNJ

SANTANDER FI BALTICO I MULTIMERCADO 06.095.406/0001-81

SANTANDER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO 09.577.500/0001-65

SANTANDER FI MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO 17.138.474/0001-05

SANTANDER FI ANS II RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 17.138.466/0001-50

SANTANDER FI EXCELLENCE MASTER MULT CRED PRIV LP 17.804.492/0001-70

SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 18.599.004/0001-01

SANTANDER EXCELENCIA MASTER MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 19.550.100/0001-10


