INFORMATIVO CVM – USIMINAS (USIM16)
Dezembro de 2015

O Gestor participou em 31/12/2015 da Assembleia Geral de Debenturistas da 6ª emissão
de debêntures simples da USINAS SIDERÚRGIVAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS,
para deliberar acerca da ordem do dia: dispensa de cumprir o covenant financeiro Dívida
Líquida / EBITDA exclusivamente para o exercício social de 31 de dezembro de 2015.

Debenturistas representando 100% das debêntures em circulação aprovaram a ordem do
dia, que foi condicionada: (i) ao pagamento de waiver fee de 0,50% sobre o saldo
devedor do valor nominal unitário das debêntures, acrescido da remuneração calculada
desde a data do último pagamento de juros até a data de pagamento do waiver fee, a ser
realizado no dia 05/01/2016; (ii) alteração da sobretaxa de juros da debêntures de 1,00%
para 3,68% a partir da data desta AGD; e (iii) tornar um evento de vencimento
antecipado o pré-pagamento, redução de prazos ou constituição de garantias em favor
de outros credores financeiros de dívidas financeiras contraídas pela Emissora, exceto
para os contratos vigentes com o BNDES e o JBIC.
DELIBERAÇÃO:
O Gestor votou favoravelmente à ordem do dia considerando que a nova sobretaxa de
juros das debêntures, 3,68% a.a., precifica a deterioração de crédito da companhia; e
como adequado o pagamento de waiver fee de 0,50% e a inserção de cláusula de
vencimento antecipado no caso de pré-pagamento, redução de prazos ou constituição de
garantias em favor de outros credores financeiros, exceto para os contratos vigentes com
o BNDES e o JBIC.“
FUNDOS

CNPJ

SANTANDER FI PROFIT REFERENCIADO DI
SANTANDER FI REF DI CREDITO PRIVADO
SANTANDER FI ANS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
SANTANDER FI BALTICO II RENDA FIXA
SANTANDER FI PB BLUE SKY RENDA FIXA CRED PRIVADO LONGO PRAZO
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO CRM RENDA FIXA
SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
PROSPERAZ FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
SANTANDER FI REFERENCIADO DI
SANTANDER FI RENDA FIXA

01.591.605/0001-67
02.224.382/0001-62
13.455.189/0001-59
17.138.211/0001-98
17.138.310/0001-70
18.599.145/0001-16
20.977.554/0001-50
15.436.562/0001-50
01.630.558/0001-13
01.655.956/0001-94
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