
 

VOTO EM ASSEMBLEIA 

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES 

SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, 

COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA 

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA 

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. 

Rio de Janeiro, 26 de março de 2021. 

Deliberações: 

i. Aprovar a não declaração do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o 
descumprimento pela OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. (emissora) do prazo para iniciar 

o recebimento do fluxo dos Recebíveis (conforme definido na cláusula 4.2.1.2 do “Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Certificados de Depósito Bancário em Garantia e Outras 

Avenças” celebrado em 28 de setembro de 2020 pela Emissora, PENTÁGONO S.A. 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (Agente Fiduciário) e Banco BOCOM 

BBM S.A., conforme alterado, “Contrato de Cessão Fiduciária”) na Conta Vinculada (conforme 

definida na Escritura de Emissão) até 26 de fevereiro de 2021 (“Prazo”) nos termos da Cláusula 
6.2.1 (m) da Escritura de Emissão, sendo certo que a Cessão Fiduciária de CDBs (conforme definido 

na Escritura de Emissão) perdurará até o início do recebimento do fluxo dos Recebíveis na Conta 
Vinculada, nos termos da cláusula 4.23.1.2 da Escritura de Emissão e 2.1.5 do Contrato de Cessão 

Fiduciária. 

ii. Aprovar caso os Debenturistas deliberem por não declarar o vencimento antecipado das 
Debêntures em relação ao item (i) acima, a autorização da prorrogação do Prazo para 26 de maio 

de 2021, com a finalidade de que seja iniciado o recebimento do fluxo dos Recebíveis na Conta 
Vinculada. 

 
iii. Aprovar autorização da cessão pela Emissora à Maraú Navegação Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob 

o nº 34.052.879/0001-37, sociedade controlada pela Emissora, (“Maraú”), do Contrato de 

Afretamento nº 5900.0114608.20.2 (“Cessão do Contrato de Afretamento”), de modo a aditar à 
Escritura de Emissão, o Contrato de Cessão Fiduciária e o “Contrato de Prestação de Serviços de 

Banco Depositário” celebrado em 29 de setembro de 2020 pela Emissora, Agente Fiduciário e Banco 
BOCOM BBM S.A. (“Contrato de Depositário”) para substituir a Emissora, como cedente dos 

Recebíveis, pela Maraú, tendo em vista a Cessão do Contrato de Afretamento, bem como de todas 
as alterações necessárias para realização desta substituição e plena validade e eficácia da Cessão 

do Contrato de Afretamento, incluindo, mas não se limitando, a formalização da cessão junto ao 
devedor dos Recebíveis, bem como da alteração do contrato social da Maraú para que seja possível 

a cessão dos Recebíveis em favor da Emissora, conforme documentos a serem apresentados pela 

Emissora na assembleia, em concordância com as matérias a serem tratadas na Ordem do Dia. 
 

iv. Aprovar autorização da outorga de fiança, em garantia das obrigações assumidas pela Emissora 
junto aos Debenturistas, pela Maraú (“Fiança da Maraú”), bem como realizar todas as alterações 

necessárias para inclusão da Maraú como fiadora na Escritura de Emissão, incluindo, mas não se 
limitando, a formalização desta fiança junto a Maraú, a qual deverá prestar a fiança de acordo com 

os termos dispostos na Escritura de Emissão, incluindo, mas não se limitando à renúncia aos 
benefícios de ordem, aos direitos e faculdades de exoneração conforme disciplinado na cláusula 

4.23.2.6. da Escritura de Emissão, bem como a alteração do contrato social da Maraú para que 



 

seja possível a outorga de fiança em garantia das obrigações assumidas pela Emissora junto aos 
Debenturistas, conforme documentos a serem apresentados na assembleia, em concordância com 

as matérias a serem tratadas na Ordem do Dia. 

 
v. Aprovar autorização da cessão fiduciária adicional pela Emissora, em favor dos Debenturistas, 

de novos Certificados de Depósito Bancário, com liquidez diária, sem multa de pré-pagamento, com 
prazo de vencimento igual a Data de Vencimento das Debêntures (conforme definida na Escritura 

de Emissão) e de titularidade da Emissora (“Cessão Fiduciária Adicional” e “Novos CDBs”, 
respectivamente), no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), sendo que a integralidade 

dos Novos CDBs deverão estar custodiados integralmente no Banco Alfa de Investimento S.A., 
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.770.336/0001-65. 

 

vi. Aprovar autorização para inclusão de obrigação adicional da Maraú na Escritura de Emissão, 
além daquelas que já serão previstas caso os Debenturistas deliberem aceitar a Maraú como nova 

cedente dos Recebíveis, conforme item (iii) acima, e em autorizar a outorga da Fiança da Maraú, 
conforme item (5) acima, para não conceder preferência a outros créditos, contratar novas dívidas 

e/ou prestar novas garantias reais ou fidejussórias, sem a prévia autorização dos Debenturistas 
reunidos em assembleia geral de debenturistas, conforme aditamento à Escritura de Emissão que 

será apresentada na assembleia e que deverá ser anexada à ata. 
 

vii. Aprovar caso os Debenturistas deliberem por prorrogar o Prazo de início do recebimento dos 

Recebíveis na Conta Vinculada, conforme item (ii) acima, aceitar a Maraú como nova cedente dos 
Recebíveis, conforme item (iii) acima, aceitar a outorga da Fiança da Maraú, conforme item (iv) 

acima, aceitar a Cessão Fiduciária Adicional dos Novos CDBs, conforme item (v) acima, e autorizar 
a inclusão de obrigação adicional da Maraú na Escritura de Emissão, conforme item (vi) acima, 

autorizar o aditamento, conforme documentos que serão apresentados na assembleia e que 
deverão ser anexados à ata, (a) à Escritura de Emissão para alterar, incluindo, mas não se limitando, 

as cláusulas 4.23.1.2 e 6.2.1 (m); (b) ao Contrato de Cessão Fiduciária, para alterar, incluindo, 
mas não se limitando, as cláusulas 2.1.(c), 4.2.1.2, 5.2; (c) ao Contrato de Depositário para alterar, 

incluindo, mas não se limitando, as cláusulas 1.1., 2.4. e 2.5.3; em todos os casos para refletir: 

(1) a prorrogação do prazo para início do pagamento dos Recebíveis na Conta Vinculada; (2) a 
substituição da Emissora pela Maraú na posição de Cedente dos Recebíveis; (3) alteração dos dados 

da Conta Vinculada; (4) a outorga da Fiança da Maraú; (5) a Cessão Fiduciária Adicional dos Novos 
CDBs; e (6) a inclusão de obrigação adicional da Maraú na Escritura de Emissão. 

 
viii. Aprovar autorização à Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, para realização de todos 

os atos e celebração de todos os documentos necessários à implementação das deliberações 
previstas acima. 

 

Fundos: 

ETNA FIM CP IE - 10.201.821/0001-40 

JATOBÁ FIM IE CP - 03.303.568/0001-70 

KARLSRUHE FIM CP IE - 30.493.093/0001-02 

PERSONAL FIM CP IE  - 03.303.563/0001-47 

 

 


