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Fato Relevante 

 
– Início do processo de Implementação do Acordo – 

 

Rio de Janeiro, 03 de Outubro de 2017 – a Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” ou “Companhia”) (B3: 

DMMO3; OTC: OXPRY.PK), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM 

nº 358/02 e, ainda, em continuação aos Fatos Relevantes divulgados em 28 de outubro de 2016, 10 de 

janeiro de 2017 e 24 de julho de 2017, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que todas as 

condições precedentes previstas no Acordo com os seus credores (a) OSX-3 Leasing BV (“OSX-3”); (b) 

Nordic Trustee ASA, na qualidade de Bond Trustee (Agente Fiduciário) dos bonds OSX-3 Senior Secured 

Callable Bond 2012/2015 e cessionário dos direitos da OSX-3 (“OSX-3 Bond Trustee”); (c) certos detentores 

de debêntures da 3ª emissão de debêntures garantidas da OGX, conversíveis em ações, com garantia 

fidejussória adicional, em três séries (conforme aditada ou alterada de tempos em tempos, “DIP” e 

“Debêntures”); e (d) credores do Export Pre-Payment Agreement (Contrato de Pré Pagamento de 

Exportação) datado de 23 de junho de 2014 (“Credores IF” e, em conjunto com OSX-3, OSX-3 Bond Trustee 

e determinados detentores das Debêntures, “Credores”) foram cumpridas pela Companhia ou renunciadas 

pelos Credores, de forma que, na presente data, a Companhia deu início às medidas para capitalização dos 

créditos detidos pelos Credores. 

 

Dessa forma, o Conselho de Administração da Companhia aprovou, no dia 02 de outubro de 2017, um 

aumento de capital, cujos detalhes estão divulgados em Aviso aos Acionistas disponibilizado no site da 

Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários, que consiste na capitalização dos créditos detidos pelos 

Credores IF e OSX-3 contra a Companhia, os quais somam, na presente data, US$ 383.104.869,98 (trezentos 

e oitenta e três milhões, cento e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove dólares norte-americanos e 

noventa e oito centavos) (“Créditos”). 

 

Os Créditos, deduzidos os valores a serem pagos pela Companhia mediante entrega de ações de emissão da 

Eneva S.A., perfazem um aumento de capital no valor total de R$ 1.045.088.218,30 (um bilhão, quarenta e 

cinco milhões, oitenta e oito mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos), com a emissão privada de 

799.633.206 (setecentos e noventa e nove milhões, seiscentos e trinta e três mil, duzentas e seis) novas 

ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Nos termos do Aviso aos Acionistas 

divulgado pela Companhia, será garantido aos atuais acionistas da Dommo o direito de preferência no 

aumento de capital. 

 

Em paralelo ao procedimento de aumento de capital ora aprovado, as Debêntures, emitidas ainda durante 

o processo de recuperação judicial da Companhia, no valor de R$ 681.120.000,00 (seiscentos e oitenta e 



 
um milhões, cento e vinte mil reais), serão convertidas em ações, conforme originalmente previsto, de 

forma que todo o endividamento financeiro da Companhia terá sido liquidado mediante sua capitalização. 

 

A administração da Companhia afirma que a aprovação da capitalização dos Créditos representa um 

importante passo na reestruturação e soerguimento econômico e financeiro da Companhia, a qual terá, ao 

final da implementação do acordo com os Credores, seu endividamento completamente saneado.  
 

 

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2017 

Paulo Narcélio Simões Amaral 

Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores 

Dommo Energia S.A. 

 

Aviso Legal 

Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual 

visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas 

afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou 

implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”, 

“prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente resultará” ou outras palavras ou expressões de acepção 

semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. 

Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira 

relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. Em 

nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão 

responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou 

negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por 

danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais 

detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os 

resultados reais. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, pra 

tomada de decisão de investimento.  
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