
Fato Relevante 

 

Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda., na qualidade de instituição 

administradora do Salus – Fundo de Investimento em Participações, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº 09.910.984/0001-12 (“Fundo”) vem comunicar que firmou em 04 

de agosto de 2017, amparada em aprovação pela totalidade dos cotistas do Fundo 

em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 04 de agosto de 2017, “Termo 

de Anuência”, cujo objetivo é formalizar a concordância do Fundo com as alterações 

efetuadas no “Instrumento Particular de Assunção e Confissão de Dívida e Outras 

Avenças, Sujeito a Condição Resolutiva CD 11/16” (“Contrato”), por meio do “3º 

Aditamento ao Contrato”, no âmbito do qual o Fundo emitiu fiança para o 

cumprimento da obrigação de pagamento do valor de R$ 43.000.000,00 (quarenta 

e três milhões de reais) em favor do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”) (“Fiança”), 

devidamente aprovada pelos Cotistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada 

em 30 de setembro de 2016, em garantia das obrigações assumidas pela Casa dos 

Ventos Energias Renováveis S/A. Em razão da celebração do Termo de Anuência, 

alterou-se a Fiança para cobrir as alterações do instrumento conforme abaixo 

descrito: 

 

Título do Documento Confissão de Dívida CD 11/16 

Valor de Principal: R$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais) 

Valor garantido atualizado: R$ 25.800.000,00 (vinte e cinco milhões e oitocentos 

mil reais) 

Data de Assinatura: 30 de Setembro de 2016 

Vencimento: 15/01/2018 

Juros Remuneratórios: Taxa DI acrescida de sobretaxa 7,40% (sete inteiros e 

quarenta centésimos por cento), exponencial ao ano, 

desde a 30 de setembro de 2016 até 31 de julho de 

2017 (exclusive), e de 2,00% (dois inteiros por cento) 

exponencial ao ano a partir de 31 de julho de 2017 

(inclusive), até 15 de janeiro de 2018. 

Encargos Moratórios: Mora: 1% (um por cento), linear ao mês; 

Multa: 2% (dois por cento); 

“Taxa DI” será equivalente à variação “Taxa DI over extra-grupo”, 

expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e 

dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP S.A. – 

Mercados Organizados no informativo diário disponível em sua página da 

Internet (http://www.cetip.com.br). 

 

 

 

São Paulo, 07 de agosto de 2017. 

 

 

http://www.cetip.com.br/

