ALGAR TELECOM S/A
Companhia Aberta
CNPJ MF Nº 71.208.516/0001-74
NIRE: 313.000.117-98
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10
DE JUNHO DE 2015.
CONVOCAÇÃO: Todos os membros do Conselho de Administração foram
regularmente convocados para a presente reunião.
PRESENTES:
Luiz Alberto Garcia – Presidente
Luiz Alexandre Garcia - Vice-presidente
Eliane Garcia Melgaço – Secretária
Alexandrino Garcia Neto, Hélio Marcos Machado Graciosa, Walter Fontana
Filho, Geraldo Sardinha Pinto Filho, Ozires Silva e Sergio Alair Barroso Membros.
LOCAL E HORÁRIO: Sede social da Algar Telecom S.A. (“Companhia”),
localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Rua José Alves Garcia, n°
415, Bairro Brasil, das 09:30h às 10:00h.
MESA: Presidente, Luiz Alberto Garcia. Vice-presidente, Luiz Alexandre Garcia.
Secretária, Eliane Garcia Melgaço.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) emissão de 200 (duzentas) debêntures
simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da
4ª (quarta) emissão da Companhia, totalizando, na data de emissão, o valor de
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”,
respectivamente), que serão objeto de oferta pública de distribuição com
esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de
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Valores Mobiliários (“CVM”) nº. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), sob regime
de garantia firme de colocação; (ii) outorga de autorização à Diretoria da
Companhia para tomar todas as providências necessárias à Oferta Restrita; e
(iii) ratificação dos atos já praticados relacionados às deliberações acima.
DELIBERAÇÕES: Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia,
foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros e sem quaisquer restrições:

I. Aprovar a Emissão, a qual terá as seguintes características e condições: (i)
Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definido); (ii)
Série: A Emissão será realizada em uma única série; (iii) Quantidade de
Debêntures: Serão emitidas 200 (duzentas) Debêntures; (iv) Destinação dos
Recursos: Os recursos obtidos por meio da Emissão serão utilizados para o
financiamento de investimentos da Companhia (CAPEX); (v) Data de Emissão:
12 de junho de 2015 (“Data de Emissão”); (vi) Forma, Conversibilidade e
Comprovação da Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão da forma
nominativa e escritural, sem a emissão de cautela ou certificados, não
conversíveis em ações de emissão da Companhia. Para todos os fins e efeitos, a
titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pela
instituição financeira responsável pela escrituração das Debêntures.
Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das
Debêntures o extrato expedido pela CETIP S.A. – Mercados Organizados
(“CETIP”) em nome do titular de Debêntures (“Debenturista”), quando as
Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP; (vii) Espécie: As
Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da
Lei das Sociedades por Ações. Desse modo, não será segregado nenhum dos
bens da Companhia em particular para garantir os Debenturistas em caso de
necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Companhia
decorrentes das Debêntures; (viii) Prazo de Vigência e Data de Vencimento:
Ressalvada as possibilidades de vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures e de resgate antecipado das Debêntures, as
Debêntures terão prazo de vigência de 8 (oito) anos contados da Data de
Emissão, vencendo-se, portanto, em 12 de junho de 2023 (“Data de
Vencimento”); (ix) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das
Debêntures, na Data de Emissão, será de R$1.000.000,00 (um milhão de reais)
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(“Valor Nominal Unitário”); (x) Amortização Programada: Ressalvada as
possibilidades de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures e de resgate antecipado das Debêntures, o Valor Nominal Unitário
será amortizado anualmente, a partir do 36º (trigésimo sexto) mês, inclusive,
sendo devida a primeira parcela no dia 12 de junho de 2018 e a última na Data
de Vencimento, nas datas e percentuais indicados na escritura de emissão por
meio da qual as Debêntures serão emitidas (“Escritura de Emissão”); (xi) Prazo
e Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas pelo
seu Valor Nominal Unitário, acrescido da remuneração das Debêntures,
calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de
integralização das Debêntures, de acordo com as normas de liquidação
aplicáveis à CETIP (“Preço de Subscrição”); (xii) Remuneração: O Valor Nominal
Unitário não será corrigido ou atualizado monetariamente por qualquer índice.
A remuneração das Debêntures contemplará juros remuneratórios, a partir da
Data de Emissão, correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por
cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia,
“over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, com base em um ano
de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela
CETIP, no informativo diário disponível em sua página na internet
(http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa (“Spread”)
de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, com base em
um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A
Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o saldo do Valor Nominal
Unitário de cada Debênture, desde a Data de Emissão ou data de pagamento da
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu
efetivo pagamento; (xiii) Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga
semestralmente a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento
devido em 12 de dezembro de 2015, e os demais pagamentos no dia 12 dos
meses de junho e dezembro subsequentes, devendo o último pagamento ocorrer
na Data de Vencimento (ou na data em que ocorrer o resgate antecipado ou
vencimento antecipado das Debêntures, conforme previsto na Escritura de
Emissão, se for o caso) (“Data de Pagamento da Remuneração”); (xiv) Resgate
Antecipado Facultativo: A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério e
a qualquer tempo, resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate
Antecipado Facultativo”), não sendo permitido o resgate parcial das
Debêntures. O valor a ser pago aos Debenturistas a título de Resgate
Antecipado Facultativo será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (i) da Remuneração,
calculada pro rata temporis a partir da Data de Emissão ou da Data de
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Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a
data do Resgate Antecipado Facultativo (“Valor de Resgate para o Resgate
Antecipado Facultativo”); (ii) de demais encargos devidos e não pagos até a data
do Resgate Antecipado Facultativo; e (iii) de prêmio incidente sobre o Valor de
Resgate para o Resgate Antecipado Facultativo, a ser calculado conforme a
Escritura de Emissão; (xv) Amortização Extraordinária Facultativa: A
Companhia poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, realizar a
amortização extraordinária facultativa parcial do Valor Nominal Unitário ou
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso
(“Amortização Extraordinária Facultativa”). O valor a ser pago aos
Debenturistas a título de Amortização Extraordinária Facultativa será
equivalente a um determinado percentual incidente sobre o Valor Nominal
Unitário das Debêntures, em todo caso limitado a 98% (noventa e oito por
cento) do saldo devedor do Valor Nominal Unitário, acrescido (i) da respectiva
Remuneração, calculada pro rata temporis a partir da Data de Emissão ou da
data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso,
até a data da Amortização Extraordinária Facultativa (“Valor de Resgate para a
Amortização Extraordinária Facultativa”); (ii) de demais encargos devidos e não
pagos até a data da Amortização Extraordinária Facultativa; e (iii) de prêmio
incidente sobre o Valor de Resgate da Amortização Extraordinária Facultativa, a
ser calculado conforme a Escritura de Emissão. A Amortização Extraordinária
Facultativa deverá abranger todas as Debêntures, devendo obedecer ao limite
de amortização de 98% (noventa e oito por cento) do saldo devedor do Valor
Nominal Unitário; (xvi) Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia poderá
realizar oferta de resgate antecipado de parte ou da totalidade das Debêntures
(“Oferta de Resgate Antecipado”), endereçada a todos os Debenturistas, sem
distinção, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições
para aceitar o resgate das Debêntures de sua titularidade, a ser realizada nos
termos da Escritura de Emissão; (xvii) Forma e Local de Pagamento: Os
pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia
utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP. As Debêntures que não
estiverem custodiadas junto à CETIP terão os seus pagamentos realizados pelo
escriturador mandatário ou na sede da Companhia, se for o caso; (xviii)
Repactuação: As Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (xix)
Vencimento Antecipado: As Debêntures e todas as obrigações constantes da
Escritura de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, tornandose imediatamente exigível da Companhia, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, o pagamento do Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme
o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de
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Emissão ou a última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, até
a data do seu efetivo pagamento a partir da data em que for verificada pelo
Agente Fiduciário a ocorrência dos eventos a serem descritos na Escritura de
Emissão (cada evento, um “Evento de Inadimplemento”); (xx) Multa e Juros
Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no
pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os
débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, incluindo, sem
limitação, o pagamento da Remuneração devida nos termos da Escritura de
Emissão, ficarão sujeitos, independentemente de aviso, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, (i) a multa convencional, irredutível e não
compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) a juros moratórios à razão de 1%
(um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data da
inadimplência até a data do efetivo pagamento (“Encargos Moratórios”); (xxi)
Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os
prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista e decorrente
desta Escritura de Emissão, até o primeiro Dia Útil subsequente, se o
vencimento coincidir com dia em que não haja expediente bancário na cidade
de São Paulo, estado de São Paulo, feriado declarado nacional, sábado ou
domingo, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os
casos cujos pagamentos devam ser realizados pela CETIP, hipótese em que
somente haverá prorrogação de prazo quando a data de pagamento coincidir
com feriado nacional, sábado ou domingo. Para fins desta Escritura de Emissão
será considerado “Dia Útil” qualquer dia que não seja sábado, domingo ou
feriado declarado nacional; (xxii) Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a
qualquer tempo, observados os prazos estabelecidos na Instrução CVM 476,
adquirir Debêntures em circulação, observado o disposto no parágrafo 3º do
artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela
Companhia poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Companhia,
ou serem novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas
pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Companhia para
permanência em tesouraria nos termos deste item, se e quando recolocadas no
mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures em
circulação; e (xxiii) Demais características e aprovação da Escritura de Emissão:
as demais características e condições da Emissão de Debêntures serão aquelas
especificadas na Escritura de Emissão.
II. Autorizar a Diretoria da Companhia a (i) contratar instituição financeira
autorizada a operar no mercado de capitais para realizar a distribuição pública
das Debêntures; (ii) contratar os prestadores de serviços da Emissão, tais como
o Agente Fiduciário, o banco liquidante, o escriturador mandatário e os
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assessores legais, entre outros; e (iii) celebrar todos os documentos e praticar
todos os atos necessários à efetivação da Emissão, incluindo sem limitação, os
documentos que irão compor a Oferta Restrita.
III. Ratificar os atos já praticados relacionados às deliberações acima.
ENCERRAMENTO: Em seguida o Presidente deu por encerrada a reunião,
ocasião em que determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida e
achada conforme, foi assinada pelos membros presentes do Conselho de
Administração da Companhia, e posteriormente pelos membros do Conselho de
Administração que participaram da reunião por vídeo ou teleconferência.
Uberlândia, 10 de junho de 2015.
(Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, transcrita em livro próprio.)

Luiz Alexandre Garcia

Eliane Garcia Melgaço

Vice-Presidente

Secretária
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