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SÉRGIO FERNANDO MORO
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Em atenção aos termos do ofício supra, informamos que o crédito oriundo do Banco Santander

Brasil conforme listado abaixo , foi referente ao Contrato de Compra e Venda de Ações de Emissão

da Energio Nordeste Energias Renováveis S.A, efetuada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM

PARTICIPAÇÕES NORDESTE ENERGIA , representada pelo seu gestor NSG Capital Administração de

Recursos S.A - CNPJ 08.113.859/0001-19.

Conforme solicitado por este D. Juízo , encaminhamos a cópia do contrato que gerou a respectiva

operação.

TED ENVIADA

DATA : 24/09/2008

VALOR : R$ 22.645,725,40

Consulta de TEDs Enviadas

Data Hora Movimento

Código Mensagem

Remetente

ISPB

Banco

Agencia

Conta

Tipo Conta

Nome Primeiro Titular

CPF/CNP3 Primeiro Titular

24/09/2008 16:31:17

STR0007R1

90400888

SANTANDER

0

0

BANCO SANTANDER S/A

90400888000142

Rua Doutor Bráulio Gomes, 36 - 16« andar - República - São Pauto - SP - CEP: 01047-020
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Nome Segundo Titular

CPF/CNPJ Segundo Titular

Tipo de Pessoa

Destinatário

Banco

Agência

Conta

Tipo Conta

Nome Primeiro Titular

CPF/CNPJ Primeiro Titular

Nome Segundo Titular

CPF/CNPJ Segundo Titular

Tipo de Pessoa

Situação

Valor

Depositor Judicial

Finalidade

Motivo Devolução

Sendo o que se oferecia no momento, aproveita^

estima e consideração.

Atenciosamente,

BANCO SANTANDER

Gerência de Ofícios

422

155

9238

CC

FOCUS INFRAESTRUTURA E

PARTICIPAÇÕES S A

7479120000162

0

J

8

22.645.725,40

000000000000000000

2

0

s a oportunidade para renovar nossos protestos de

Lucas Õi(veirpLCroce
633069

Rua Doutor Bráulio Gomes, 36 - 169 andar - República - São Paulo - SP - CEP: 01047-020
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CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA

ENERGXO NORDESTE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento particular, de um lado como Vendedoras:

FOCUS INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A. ("FOCUS"),

sociedade com sede na Rua da Quitanda n° 60, 4o andar, parte,

Centro, CEP 22.011-030, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob o

n° 07.479.120/0001-62, registrada sob o NIRE 35.300.342.763,

representada neste ato por seus diretores Rubens de Andrade

Filho, brasileiro, consultor, divorciado, com cédula de identidade n°

6501799 - SSP-SP, inscrito no CPF sob o n° 006.546.358-70,

residente à Rua Pedroso Alvarenga n° 1221, conj. 5 B, Itaim Bibi,

São Paulo, SP, CEP 04.531-012 e Raul Barrozo da Motta Júnior,

brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade

n° 08933219-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n°

014.401.357-62, residente na Avenida Ibirapuera, n° 2534, ap. 907,

Moema, São Paulo, SP, CEP 04.028-002, doravante denominada

como "FOCUS",

e, de outro, como Comprador:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NORDESTE

ENERGIA, constituído sob a forma de condomínio fechado, com

regulamento devidamente registrado perante o 4o Ofício de Registro

de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, sob o n° 5053212,

em 16 de maio de 2008, neste ato representado pelo seu gestor NSG

Capital Administração de Recursos S.A., sociedade anônima com

sede na Rua Professor Souza, 22 - D, Sala 105, Bacaxá, cidade de

Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais

abaixo assinados, inscrita no CNPJ sob n 08.113.859/0001-19,

doravante designado simplesmente "FUNDO";

e, como interveniente anuente:

ENERGIO NORDESTE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., sociedade

com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, Rua Marcos
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Macedo, 1.333, saia 904, parte. Torre Corporate Center, inscrita no

CNPJ/MF sob n° 09.675.579/0001-67, (doravante designada

simplesmente "ENERGIO" ou "COMPANHIA"), representada neste ato

por seus diretores Rubens de Andrade Filho, brasileiro, consultor,

divorciado, com cédula de identidade n° 6501799 - 5SP-SP, inscrito

no CPF sob o n° 006.546.358-70, residente à Rua Pedroso Alvarenga

n° 1221, conj. 5 B, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.531-012 e

Francisco José Machado de Santana, brasileiro, casado,

engenheiro civil, com cédula de identidade 30746-D expedida peto

CRA-RJ, inscrito no CPF sob o n° 309.534.727-87, residente e

domiciliado á Ave. Visconde de Albuquerque 1116 / 402, Rio de

Janeiro, RJ.

Considerando que:

(i) a ENERGIO, foi constituída em 16 de maio de 2008, mediante o

aporte de 1.818.107 quotas de 7 (sete) sociedades empresariais

limitadas, que detêm projetos para exploração de centrais geradoras

de energia eólica ("Projetos");

(jj) a ENERGIO pretende investir nas referidas centrais, bem como em

outras unidades geradoras de energia renovável;

(iii) o capital social da ENERGIO é dividido em 74.248.280 (setenta e

quatro milhões, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta)

ações, sendo 37.124.140 (trinta e sete milhões, cento e vinte e

quatro mil, cento e quarenta) ações ordinárias e igual quantidade de

ações preferenciais, das quais a FOCUS é proprietária e legítima

possuidora de 72.724.280 ações, sendo 35.600.140 (trinta e cinco

milhões, seicentas mil cento e quarenta) ordinárias e 37.124.140

(trinta e sete milhões, cento e vinte e quatro mil, cento e quarenta)

preferenciais de emissão da ENERGIO, e deseja alienar 37.124.140

(trinta e sete milhões, cento e vinte e quatro mil, cento e quarenta)

ações preferenciais;

(iv) as Partes pretendem efetivar a transferência de 37.124.140 (trinta e

sete milhões, cento e vinte e quatro mil, cento e quarenta) ações
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preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, de emissão da

COMPANHIA, doravante designadas, simplesmente, "AÇÕES",

As Partes têm entre si justo e contratado celebrar o presente Contrato de Compra e

Venda de Ações de Emissão da ENERGIO ("Contrato"), na forma abaixo.

1 OBJETO - Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, FOCUS

vende e transfere ao FUNDO, que as adquire, todas as AÇÕES.

2. PREÇO E PAGAMENTO - As AÇÕES são alienadas pela FOCUS ao FUNDO

pelo preço unitário de R$ 0,61 (sessenta e um centavos), ao preço total de

aquisição de R$ 22.645.725,40 (vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco

mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) ("Preço"), sujeito o Preço

ao ajuste da Cláusula 3* abaixo, sendo o Preço pago em dinheiro, através de

Transferência Eletrônica de Dinheiro - TED, no menor prazo possível, em até 15

(quinze) dias.

3. AJUSTE PE PREÇO

3.1. O Preço foi fixado com base em avaliação elaborada pela BAKER TILLY

BRASIL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ("BAKER"), que se baseou em uma tarifa

base ("Tarifa Base") de R$155,00 (cento e cinqüenta e cinco reais) por MWh

(megawatt/hora) para toda a energia produzida por todos e qualquer um dos

Projetos incluídos em tal avaliação ("Avaliação").

3.2. À vista do fato de que a energia contratada no âmbito dos Projetos poderá

contempiar Tarifa Base distinta daquela utilizada na Avaliação, as Partes, desde já,

acordam que o Preço poderá ser ajustado em função de uma nova avaliação a ser

efetuada pela BAKER, na qual a Tarifa Base a ser considerada será aquela que a

ENERGIO e/ou as Subsidiárias venha(m) efetivamente a contratar como resultado

de sua participação em leilão público ou privado (efetuados dentro do Ambiente

Regulado ou do Ambiente Livre do Mercado de Energia), ou como resultado de

contratação direta com distribuidores ou consumidores de energia ("Energia

Contratada").
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3.3. Uma vez que a ENERGIO e/ou as Subsidiárias contratem mais de 50%

(cinqüenta por cento) da capacidade instalada dos Projetos, a FOCU5 poderá

solicitar a qualquer momento à BAKER uma nova avaliação dos Projetos das

Subsidiárias, utilizando o mesmo modelo, critério e metodologia da Avaliação e no

quaf a Tarifa Base se ajustará considerando a tarifa da Energia Contratada. Para

esse fim, a BAKER está desde já autorizada a efetuar esta nova avaliação e

qualquer despesa adicional que esta nova avaliação gere será suportada pela

ENERGIO ("Nova Avaliação").

3.4. Uma vez determinado, em laudo próprio pela BAKER, que a Nova Avaliação

apurou valor diferente daquele constante da Avaliação, poderão as PARTES

requererem a elaboração de nova avaliação (3a Avaliação), a ser conduzida por

banco de investimento de primeira linha, de livre escolha de que requerer, cabendo

ao requerente suportar os custos da 3a Avaliação. A 3a Avaliação deverá utilizar as

mesmas premissas da Avaliação e no qual a Tarifa Base se ajustará considerando a

tarifa da Energia Contratada.

3.5. Na hipótese de existir diferença menor ou igual a 10% (dez por cento), o

valor a ser pago será a média aritmética da Nova Avaliação e da 3o Avaliação.

3.5.1. Na hipótese de existir diferença maior do que 10% (dez por cento), os

avaliadores responsáveis pela Nova Avaliação e pela 3o Avaliação escolherão, de

comum acordo, banco de investimento de primeira linha, de sua livre escolha, para

realizar uma 4o Avaliação. Esta 4a Avaliação deverá utilizar as mesmas premissas

da Avaliação e no qual a Tarifa Base se ajustará considerando a tarifa da Energia

Contratada, cabendo à ENERGIO suportar os custos da 4* Avaliação. O valor da 4<>

Avaliação será final e vinculante, não sendo facultado às Partes solicitar qualquer

outra avaliação adicional.

3.6. Apurado valor a maior para os Projetos do que aquele constante da

Avaliação (quer seja na Nova Avaliação, na 3a Avaliação ou na 4a Avaliação,

conforme o caso), o Preço será ajustado, obrigando-se o FUNDO a pagar, à FOCUS,

a diferença entre o valor total do Preço pago à vista pelo FUNDO, que é de R$

22.645.725,40 (vinte dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, setecentos e
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vinte e cinco reais e quarenta centavos), corrigido pela variação da SEUC, desde a

data do pagamento do Preço previsto na cláusula 2 deste contrato até a data do

pagamento do ajuste do Preço previsto nesta cláusula 3, sendo o ajuste de Preço o

valor que resultar da multiplicação das AÇÕES, ou seja, 37.124.140 (trinta e sete

milhões, cento e vinte e quatro mi!, cento e quarenta) ações preferenciais de

emissão da ENERGIO, peto valor por ação obtido na 3o ou na 4o avaliação,

conforme o caso. O pagamento do ajuste do Preço deverá ser efetuado nos 180

(cento e oitenta) dias que se seguirem à data em que apurado tal valor a maior.

3.7. Caso o FUNDO disponha de recursos, o pagamento da diferença do Preço a

que se refere a parte final do item 3.6. acima, será efetuado em dinheiro. Caso o

FUNDO não disponha de recursos para o pagamento da diferença do Preço, o

FUNDO se obriga a dar em pagamento à FOCUS determinada quantidade das

Ações, calculada da forma descrita abaixo.

3.7.1. A nova quantidade de ações de emissão da ENERGIO que o FUNDO deterá

deverá ser igual ao resultado do seguinte cálculo:

(i) o valor total do Preço pago à vista pelo FUNDO, que é de R$ 22.645.725,40

(vinte dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco

reais e quarenta centavos), corrigido pela variação da SEUC, desde a data do

pagamento do Preço previsto na cláusula 2a deste contrato até a data do

pagamento prevista nesta cláusula 3a, dividido pelo valor por ação obtido na 3a ou

na 4a avaliação, conforme o caso.

(10 a quantidade de ações de emissão da ENERGIO e de propriedade do FUNDO

que excedam ao cálculo acima deve ser dado em pagamento à FOCUS como

decorrência do ajuste do Preço.

4. PENHOR

4.1. Ante a inexistência de recursos financeiros adicionais no FUNDO ou de

investidores já comprometidos com a aquisição de suas cotas e a necessidade de

serem apresentadas garantias ("B/rf Bond") para a participação das Subsidiárias no

leilões de energia a ocorrerem no Ambiente de Contratação Regulada - ACR, a

FOCUS, se compromete a, em nome da ENERGIO, apresentar os Bid Bonds, em

favor das suas subsidiárias. Como garantia do cumprimento dessa obrigação,

cowtuato oe cmbào dí *ç6et m ew*ou hmdeste eksrgías renovavcb b.a.
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FOCUS dá em penhor, nos termos do disposto no artigo 1.431 e seguintes do

Código Civil Brasileiro, ao FUNDO determinada quantidade de ações ordinárias de

emissão da ENERGIO ("Ações Empenhadas") que, ao valor de R$0,61 (sessenta e

um centavos) por ação, com base na avaliação da BAKER, por ser o valor

mutuamente acordado, corresponda à quantia de R$12.000.000,00 (doze milhões

de reais).

4.2. Para a regular constituição do penhor, será ele averbado à margem do

registro das Ações Empenhadas, no Livro de Registro de Ações Nominativas de

Emissão da ENERGIO. Para esse fim, a FOCUS constitui, de acordo com o disposto

no artigo 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, o FUNDO seu bastante

procurador para assinar os termos necessários à regular constituição do penhor.

4.3. À medida em que a energia de cada Projeto for contratada, as Ações

Empenhadas serão proporcionalmente liberadas ("Ações Liberadas"), de acordo

com a tabela abaixo:

CENTRAL

TAIBA ÁGUIA

TAIBA ANDORINHA

COLÔNIA

LAGOA DOS TOCOS

ICARAI I

ICARAI II

ILHA GRANDE

TOTAL

Potência

Instalada

27,5

22,5

25,0

17,5

65,0

55,0

__2M_
282,5

Penhor a Liberar

($)

1.168.141,59

955,752,21

1.061.946,90

743.362,83

2.761.061,95

2.336.283,19

2.973.451,33

12.000.000,00

%

9,73%

7,96%

8,85%

6,19%

23,01%

19,47%

24,78%

100,00%'

4.3.1. A liberação será procedida mediante a correspondente averbação à margem

do registro das Ações Empenhadas, no Livro de Registro de Ações Nominativas de

Emissão da ENERGIO. Para esse fim, o FUNDO constitui, de acordo com o disposto

no artigo 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, a FOCUS sua bastante

procuradora para assinar os termos necessários à regular extinção do penhor que

recaía sobre as Ações Liberadas.

4.4. Caso a ENERGIO, no prazo máximo de 60 (sessenta) meses contado desta

data, não obtenha sucesso na colocação da energia gerada pelos Projetos, a

FOCUS, com base no previsto no artigo 1.428, parágrafo único, do Código Civü

CONTKATO M CIMÀO OC *çô«* OC ENEnWO NOftDKSTE CKftOMS RBMDVAVCM «.*.
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Brasileiro, se obriga a dar em pagamento ao FUNDO as ações que ainda se

encontrem porventura Empenhadas.

5. QUITAÇÃO - Sem prejuízo do disposto na Cláusula 3a, acima, o FUNDO e

a FOCUS, neste ato, concedem mútua, ampla, geral e irrestrita quitação um frente

ao outro, para nada mais poderem reclamar a que título for por quaisquer atos ou

fatos pretéritos a presente compra e venda, sendo certo que o presente

instrumento também constitui recibo da quantia paga e prevalece sobre qualquer

outro firmado antes.

6. DECLARAÇÕES

6.1. A FOCUS declara que: (i) nesta data as AÇÕES encontram-se livres e

desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames; (ii) tem plenos poderes e

autorização societária para celebrar o presente Contrato e para consumar a

transferência aqui prevista; e (III) não existem, até esta data, quaisquer

notificações ou citações em ações judiciais ou procedimentos administrativos

em curso, bem como fatos, atos, eventos ou outras circunstâncias que

poderiam impedir ou interferir, de forma efetiva, na consumação da

transferência da propriedade das AÇÕES ao FUNDO; e (iv) as participações

da ENERGIO em suas subsidiárias se encontram na mesma quantidade

constante nas alterações contratuais do respectiva Contrato Social

relacionadas abaixo:

Subsidiárias

Centrai Eólica Tatba Águia Ltda

CNPJ Contrato Social

09.162.378/0001-66

Central Eólica Taíba Andorinha

Ltda

'Centrai Eóiica Colônia Ltda

Central Eólica Ilha Grande Ltda

Central Eólica Lagoa dos Tocos

Ltda

09.143.855/0001-46

09.144.310/0001-54

3a Alteração e Consolidação

Contrato Social

3a Aiteração e Consolidação

Contrato Social

do

_

08.624.273/0001-19

09.253.841/0001-85

2a Alteração e Consolidação

Contrato Social

2a Alteração e Consolidação

Contrato Social

2a Alteração e Consolidação

Contrato Social

Centra! Eólica Icaraí I Ltda

Central Eólica Icaraí II Ltda

09.265.510/0001-65

09.265.543/0001-05

2a Alteração e Consolidação

Contrato Social

2a Alteração e Consolidação

Contrato Social
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6.2. A FOCUS declara que: (i) é responsável pela obtenção de todas as licenças

e exigências legais e regulatórias em qualquer área para funcionamento regular de

empreendimentos da espécie; (íi) é responsável pela colocação de toda a energia

produzida pefos projetos; e (iii) entregará ao FUNDO carta do fabricante dos

aerogeradores, que, por meio dela, se compromete com a entrega dos

equipamentos dentro dos prazos e preços previstos nos respectivos contratos; (iv)

se compromete solidariamente com o contratado sob o regime de EPC Engineeríng,

Procurement and Construction Contracts), o Epecista, até a liberação final de cada

planta após o período norma! de comissionamento; (v) é responsável solidária

com os fornecedores de serviços e equipamentos por atrasos ou inadequações que

provoquem alterações significativas na implementação de cada projeto.

6.3. Caso os Projetos comecem a produção anteriormente aos prazos previstos

nos respectivos planos de negócio, a energia gerada no período deverá ser colocada

no mercado livre e seu resultado revertido ao Projeto ou aos demais Projetos como

parte dos investimentos necessários.

7. TRANSFERÊNCIA E MANDATO - a FOCUS outorga neste ato, a título

irrevogável e irretratável, mandato em causa própria ao FUNDO, para que este

assine em nome óa FOCUS, no Livro de Registro de Transferência de Ações

Nominativas da COMPANHIA, o termo de transferência das AÇÕES, bem como

pratique quaisquer atos adicionais e assine quaisquer outros documentos que se

façam necessários para efetivar o objeto deste Contrato, incluindo aqueles

referidos nos itens 4.2. e 4.3. acima.

8. SUCESSORES - Este Contrato obriga as Partes e seus sucessores a

qualquer título.

9. ARBITRAGEM

9.1. As Partes envidarão todos os esforços para compor amigavelmente

qualquer divergência que entre elas possa surgir na execução deste Contrato.
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9.2. Caracterizada a divergência, as Partes buscarão solução consensual dentro

de prazo razoável, que não poderá exceder 30 (trinta) dias.

9.3. Esgotado o prazo estabelecido na cláusula 9.2. acima sem que se tenha

chegado a solução consensual, qualquer das Partes poderá submeter a divergência

à arbitragem, nos termos do artigo 3o, da Lei n.° 9.307/96.

9.4. A arbitragem será administrada peia Câmara FGV de Conciliação e

Arbitragem, a cujo Regulamento se submeterá.

9.5. A sede da arbitragem, que será conduzida na língua Portuguesa, será na

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e o tribuna! arbitrai será

composto de três árbitros, cabendo a cada Parte indicar um árbitro. O outro árbitro,

o qual presidirá o tribunal arbitrai, deverá ser eleito pelos dois árbitros indicados

por cada uma das Partes.

10. FORO - Especificamente para fins de qualquer procedimento cautelar, de

natureza preventiva, provisória ou permanente, ou para fins de execução de

sentença arbitrai, as Partes elegem o foro central da cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, exctuindo-se qualquer outro por mais privilegiado que

seja.

X1 DEPÓSITO dos LIVROS - Para o fiei cumprimento de obrigações previstas

neste Contrato, em especial aquelas relativas à regular escrituração da

transferência das ações, da averbação do penhor e a extinção desse ônus, a

ENERGIO se declara ciente das obrigações que lhe incumbem por este Contrato e

da responsabilidade que lhe compete nos termos do disposto nos artigos 103 e 104

da Lei n° 6.404/76, indicando o Diretor, Rubens de Andrade Filho, como seu

representante com relação a tais responsabilidades (sem prejuízo da

responsabilidade solidária dos demais Diretores), que, para esse fim, investe-se

como fiel depositário dos livros sociais.

COtíTUATO DE CfiMAO O£ AÇO6S DE ENEUOtO MOÍtDOTE EHEfKJIAS REWJVÃVt» 3-A

9



12, SUBSTITUIÇÃO - Este Contrato constitui o acordo integrai das Partes,

substituindo e revogando todos os acordos e entendimentos entre elas, anteriores à

presente data, sejam eles verbais ou escritos, no que se refere ao objeto deste

Contrato.

E, por estarem certos e ajustados, as partes assinam este

Contrato em.-^ (três) vias de igual teor e efeito, na presença

de duas teitenpunhas abaixq assinadas,

Rio de Janeiro, 05 de

FOCÜS INFRJ lESTífUTURA E PA
Sr. Raul Barrozo da Mo

J

PAÇOES S.A.

nior

FUNPO Dt INVESTIMENTO EM AÇÕES NORDESTE ENERGIA
NSG Capital Administração de Recursos S.A

Sr. Luiz Eduardo Franco de Abreu

ilO NORDESTE ENERQlAS RENOVÁVEIS S.A.,

\ Rubens de Andrade Filho

Testemunhas:

)REIRA LOPES

identidade^ 1.225.521 SSP/DF

CPF/mf no 523.470.601-04

2« '~- "- y ■-.,-,->

NOME: FABIO.-^EPULVIDATÁVAkES

IDENTIDADE N° 085568327 IFP/RJ

cpf/mf no 029.815.027-19

CO*ÍTBATO XX CESÍÀO OC AÇÓSS Ot ENEROIO UOHoeiTt EXÉJKiWS RENOVAVEK S-*.
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