COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG
Março de 2022
15ª emissão – CSMGA5
“O Gestor esteve em 10/03/2022 na Assembleia Geral de Debenturistas da 15ª Emissão de
Debêntures da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG. Estavam
presentes representantes de 81,95% das debêntures em circulação.
Instalada a Assembleia, os Debenturistas Presentes votaram da seguinte forma:
(i)

(ii)

Debenturistas representando 81,95% das Debêntures em Circulação aprovaram a
concessão de waiver para: (i) a não declaração de Vencimento Antecipado da Emissão,
em razão do descumprimento pela Emissora do inciso X da cláusula 6.1.2 da Escritura,
em função de decisão condenatória em processo judicial n° 102100-74.2008.5.03.0024,
ajuizado, em 2008 pelo principal sindicato dos empregados da Companhia; e (ii) a não
declaração do Vencimento Antecipado da Emissão, e por consequência, inocorrência de
cross default na Emissão, previsto no inciso V da cláusula 6.1.1 da Escritura,
exclusivamente na eventualidade de ocorrência da decretação de vencimento antecipado
da 12ª emissão de debêntures da Companhia, exclusivamente com relação à matéria
tratada no item (i) acima;
Debenturistas representando 81,95% das Debêntures em Circulação autorizaram o
Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, pratique todo e qualquer ato necessário
e recomendável ao atendimento das deliberações previstas, incluindo, mas não se
limitando a celebração dos instrumentos que eventualmente se façam necessários.

Adicionalmente, ficou certo e ajustado que, em decorrência da aprovação da matéria de que
trata a Deliberação acima, os Debenturistas farão jus ao pagamento de um prêmio no valor
equivalente a 0,10% a.a., calculado sobre o saldo devedor da respectiva série na data de
pagamento do prêmio, considerando o prazo remanescente para vencimento da série da
referida emissão, a ser apurado pela Companhia e validado pelo Agente Fiduciário no dia útil
imediatamente anterior à Data de Pagamento do Waiver Fee.
O Gestor votou favoravelmente aos itens acima considerando a contrapartida na forma do
waiver fee a ser pago aos debenturistas.”
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16ª emissão – CSMGB6
“O Gestor esteve em 10/03/2022 na Assembleia Geral de Debenturistas da 16ª Emissão de
Debêntures da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG. Estavam
presentes representantes de 56,64% das debêntures em circulação.
Instalada a Assembleia, os Debenturistas Presentes votaram da seguinte forma:
(i)

(ii)

Debenturistas representando 56,64% das Debêntures da 1ª Série / 2ª Série em
circulação, sem manifestação de voto contrário ou abstenção com relação a este item,
aprovaram a concessão de waiver para: (i) a não declaração de Vencimento Antecipado
da Emissão, em razão do descumprimento pela Emissora do inciso X da cláusula 6.1.2 da
Escritura de Emissão, em função de decisão condenatória em processo judicial n°
102100-74.2008.5.03.0024, ajuizado, em 2008 pelo principal sindicato dos empregados
da Companhia; e (ii) a não declaração do Vencimento Antecipado da Emissão, e por
consequência, inocorrência de cross default na mesma, conforme previsto no inciso V da
cláusula 6.1.1 da Escritura de Emissão, exclusivamente na eventualidade de ocorrência
da decretação de vencimento antecipado da 12ª emissão de debêntures da Companhia,
exclusivamente com relação à matéria tratada no item (i) acima. Os investidores
condicionam a aprovação dos item “a” “i” e “ii” acima ao pagamento de Waiver Fee,
conforme indicado na Proposta da Administração, assim como a equidade em relação ao
pagamento de Waiver Fee nas demais emissões da Companhia, caso em alguma outra
emissão fique deliberado um Waiver Fee superior ao indicado na Proposta da
Administração.
Debenturistas representando 56,64% das Debêntures da 1ª Série / 2ª Série em
circulação, sem manifestação de voto contrário ou abstenção com relação a este item,
aprovaram a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora,
pratique todo e qualquer ato necessário e recomendável ao atendimento das
deliberações.
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Nos termos da Proposta de Administração de 16 de fevereiro de 2022 e considerando a
aprovação da matéria do item 1 da Ordem do Dia, a Companhia pagará prêmio ("Waiver
Fee") aos Debenturistas da 1ª Série / 2ª Série no valor equivalente a 0,10% a.a., calculado
sobre o saldo devedor da 1ª Série / 2ª Série na data de pagamento do prêmio, considerando
o prazo remanescente para o vencimento da 1ª Série / 2ª Série, a ser apurado pelo Agente
Fiduciário no dia útil imediatamente anterior à Data de Pagamento do Waiver Fee.
O Gestor votou favoravelmente aos itens acima considerando a contrapartida na forma do
waiver fee a ser pago aos debenturistas.”
Fundos com exposição:
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