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1. DATA, HORA E LOCAL:Aos 20 dias do mês de junho de 2022, às 11:00 horas, na sede da Janaúba II Geração de Energia S.A. (“Companhia”), no Mu-
nicípio de Janaúba, Estado de Minas Gerais, na Estrada Municipal Furado de Capim, s/n, Área Rural, CEP 39.448-899. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas posteriores alterações, em virtude da pre-
sença da totalidade das acionistas da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. 3. MESA: Presidente: Rogério Marchini Santos; Se-
cretário: Rodolfo Molinari Filho. 4. ORDEM DO DIA: Em atenção aos artigos 8º, 9º e 10º do Estatuto Social da Companhia, examinar, discutir e deli-
berar sobre as seguintes matérias: (i) a participação, pela Companhia, envolvendo outras sociedades ou entidades controladas ou administradas, confor-
me o caso, pela acionista EBES SISTEMAS DE ENERGIA S.A., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”)
sob o nº 12.194.903/0001-30 (“Ebes”), em operação de securitização de créditos no valor nominal de R$ 184.800.000,00 (cento e oitenta e quatro mi-
lhões e oitocentos mil reais), posicionado nesta data, cedidos ao GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ-
RIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 45.080.955/0001-34 (“Fundo”), para oferta pública de distribuição de co-
tas seniores e cotas subordinadas mezanino de emissão do Fundo, na forma da regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e
oferta privada de cotas subordinadas juniores de emissão do Fundo, as quais serão subscritas e integralizadas por uma ou mais sociedades controladas
pela Ebes, cedentes de tais créditos ao Fundo, observados os termos e condições pactuados nos documentos de referida operação e ofertas, incluindo, mas
não se limitando a, a celebração do Contrato de Cessão (conforme abaixo definido) e a outorga da Alienação Fiduciária de Equipamentos (conforme abai-
xo definido), da Alienação Fiduciária de Participações Societárias (conforme abaixo definido) e das Procurações (conforme abaixo definido), eventualmen-
te aditados de tempos em tempos (“Operação” e “Documentos da Operação”, respectivamente); (ii) a autorização expressa para que a Diretoria da
Companhia, inclusive por meio de mandatários ou procuradores, negocie todos os termos e condições, pratique todos os atos, assine todos os documentos,
tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias ou úteis, conforme aplicável, (a) à formalização, registro e efetivação da Operação e dos
Documentos da Operação, incluindo a celebração e registro do Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos (conforme abaixo definido) e do Contra-
to de Alienação Fiduciária de Participações Societárias (conforme abaixo definido) e a consequente outorga e constituição, respectivamente, da Alienação
Fiduciária de Equipamentos (conforme abaixo definido) e da Alienação Fiduciária de Participações Societárias (conforme abaixo definido), bem como das
Procurações (conforme abaixo definido); (b) à contratação de prestadores de serviços para a implementação da Operação e dos Documentos da Operação;
(c) à formalização, administração e efetivação das deliberações tomadas nesta assembleia; e (d) ao estabelecimento de condições adicionais, praticando
todos os atos e firmando todos os documentos para a implementação e efetivação das deliberações aqui tomadas, incluindo todos e quaisquer aditamen-
tos a tais documentos, bem como os registros, averbações, anotações ou inscrições na forma da legislação vigente e dos Documentos da Operação; e (iii)
a ratificação dos atos já praticados pela Companhia, relacionados à Operação, aos Documentos da Operação e às demais deliberações tomadas nesta as-
sembleia. 5. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a totalidade das acionistas da Companhia, por unanimi-
dade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberou o quanto segue: 5.1. Aprovar a participação na Operação e a celebração dos Documen-
tos da Operação, conforme aplicável, pela Companhia, incluindo: (i) o “Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, datado
de 20 de junho de 2022, celebrado por e entre Companhia (“Cedente 1”), CRUZEIRO GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 24 LTDA., inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 35.190.118/0001-04 (“Cedente 2”), PAPAGAIO GERAÇÃO DE ENERGIA 26 LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.825.376/0001-10
(“Cedente 3”), CAMPESTRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 16 LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.364.531/0001-48 (“Cedente 4”), e JA-
NUÁRIA GERAÇÃO DE ENERGIA 45 LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 41.422.982/0001-97 (“Cedente 5”), todas sociedades controladas pela Ebes,
na qualidade de cedentes (em conjunto, “Cedentes” e, individual ou indistintamente, “Cedente”), Fundo, na qualidade de cessionário, ALBION CAPI-
TAL LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.056.344/0001-64, na qualidade de gestora do Fundo, Ebes, na qualidade de fiadora solidária ou coobrigada,
CONSÓRCIO TROPEIROS, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 32.464.839/0001-77 (“Devedor 1”), e COOPERATIVA ÓRIGO GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
(COGD), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.402.848/0001-94 (“Devedor 2”), ambos administrados pela Ebes ou por pessoas indicadas pela Ebes, confor-
me o caso, na qualidade de devedores (em conjunto, “Devedores” e, individual ou indistintamente, “Devedores”), conforme eventualmente aditado de
tempos em tempos (“Contrato de Cessão”), por meio do qual, entre outras avenças, as Cedentes cedem ao Fundo, em caráter irrevogável e irretratável,
todos os direitos creditórios e os seus respectivos acessórios, incluindo, mas não se limitando a, o direito ao recebimento e à cobrança do principal, dos ju-
ros de mora, das penalidades, das indenizações e das garantias, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições, observado o disposto
na Cláusula 2.3 e Anexo 2.3 do Contrato de Cessão, todos referentes aos recebíveis futuros, de titularidade das respectivas Cedentes, correspondentes a
(em conjunto, “Créditos”): (a) 70% (setenta por cento) dos aluguéis mensais devidos pelo Devedor 1 no período compreendido entre 15 de dezembro de
2022, inclusive, e 15 de janeiro de 2035, inclusive, bem como os respectivos acessórios, descritos no caput acima e devidos no mesmo período (“Créditos
1” ou “Créditos Performados”), oriundos do “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial e Outras Avenças”, datado de
20 de junho de 2022, que tem por objeto a locação do imóvel registrado perante o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Janaúba, Estado de Minas
Gerais, sob a matrícula nº 1.073, contendo uma usina de geração fotovoltaica, construída e operacional, com capacidade de 5 MWac (NS 1112215018)
(“Usina de Energia Solar 1”), celebrado por e entre Cedente 1, na qualidade de locador, e Devedor 1, na qualidade de locatário, conforme eventual-
mente aditado de tempos em tempos (“Contrato de Locação 1”), pelo preço de aquisição de R$ 31.669.142,70 (trinta e um milhões, seiscentos e ses-
senta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e setenta centavos), a ser pago pelo Fundo à Cedente 1 nos termos da Cláusula 6ª do Contrato de Cessão,
observado que a cessão dos Créditos Performados, pela Cedente 1 ao Fundo, está sujeita a condição suspensiva, nos termos do artigo 125 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e suas posteriores alterações (“Código Civil”), que consiste na liberação das garantias atualmente existentes sobre
os Créditos Performados, nos termos da “Cédula de Crédito Bancário BDMG/BF nº 268.552/19”, emitida em 5 de junho de 2019 pela Cedente 1, com aval
da Ebes, em favor do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – BDMG, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 38.486.817/0001-94, para o
financiamento da construção da Usina de Energia Solar 1, conforme descrito noAnexo 1.1.3 do Contrato de Cessão, bem como na liberação da fiança cons-
tituída no âmbito do “Instrumento Particular de Prestação de Fiança e Outras Avenças” firmado em 16 de março de 2020 por e entre BANCO BTG PAC-
TUAL S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0002-26, Ebes, FINCO ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 18.243.834/0001-93 (“Finco”), Cedente 1 e Devedor 1, conforme aditado em 17 de fevereiro de 2022, e suas garantias, nos termos previstos na Cláu-
sula 1.1.3 do Contrato de Cessão (“Condição Suspensiva da Cessão dos Créditos Performados” ou “Condição Suspensiva” e “Liberação
das Garantias”, respectivamente); (b) 70% (setenta por cento) dos aluguéis mensais devidos pelo Devedor 2 no período compreendido entre 15 de ju-
nho de 2023, inclusive, e 15 de janeiro de 2035, inclusive, bem como os respectivos acessórios, descritos no caput acima e devidos no mesmo período
(“Créditos 2”), oriundos do “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial e Outras Avenças”, datado de 20 de junho de
2022, que tem por objeto a locação do imóvel registrado perante o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, sob a
matrícula nº 88.408, que conterá uma usina de geração fotovoltaica, a ser construída e não operacional, com capacidade de 2,5 MWac (NS 1127314595)
(“Usina de Energia Solar 2”), celebrado por e entre Cedente 2, na qualidade de locador, e Devedor 2, na qualidade de locatário, conforme eventual-
mente aditado de tempos em tempos (“Contrato de Locação 2”), pelo preço de aquisição de R$ 14.670.487,29 (quatorze milhões, seiscentos e seten-
ta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), a ser pago pelo Fundo à Cedente 2 nos termos da Cláusula 6ª do Contrato de Cessão;
(c) 70% (setenta por cento) dos aluguéis mensais devidos pelo Devedor 2 no período compreendido entre 15 de junho de 2023, inclusive, e 15 de janeiro
de 2035, inclusive, bem como os respectivos acessórios, descritos no caput acima e devidos no mesmo período (“Créditos 3”), oriundos do “Instrumento
Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial e Outras Avenças”, datado de 20 de junho de 2022, que tem por objeto a locação do imóvel
registrado perante o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Pitangui, Estado de Minas Gerais, sob a matrícula nº 52.300, que conterá uma usina de
geração fotovoltaica, a ser construída e não operacional, com capacidade de 2,5 MWac (NS 1130140659) (“Usina de Energia Solar 3”), celebrado por
e entre Cedente 3, na qualidade de locador, e Devedor 2, na qualidade de locatário, conforme eventualmente aditado de tempos em tempos (“Contrato
de Locação 3”), pelo preço de aquisição de R$ 14.670.487,29 (quatorze milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e
nove centavos), a ser pago pelo Fundo à Cedente 3 nos termos da Cláusula 6ª do Contrato de Cessão; (d) 70% (setenta por cento) dos aluguéis mensais
devidos pelo Devedor 2 no período compreendido entre 15 de junho de 2023, inclusive, e 15 de janeiro de 2035, inclusive, bem como os respectivos aces-
sórios, descritos no caput acima e devidos no mesmo período (“Créditos 4A”), oriundos do Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não
Residencial e Outras Avenças”, datado de 20 de junho de 2022, que tem por objeto a locação do imóvel registrado perante o Serviço Registral de Imóveis
da Comarca de Araxá, Estado de Minas Gerais, sob a matrícula nº 67.911, que conterá uma usina de geração fotovoltaica, a ser construída e não operacio-
nal, com capacidade de 2,5 MWac (NS 1127625700) (“Usina de Energia Solar 4A”), celebrado por e entre Cedente 4, na qualidade de locador, e Deve-
dor 2, na qualidade de locatário, conforme eventualmente aditado de tempos em tempos (“Contrato de Locação 4A”), pelo preço de aquisição de
R$ 14.670.487,29 (quatorze milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), a ser pago pelo Fundo à Ceden-
te 4 nos termos da Cláusula 6ª do Contrato de Cessão; (e) 70% (setenta por cento) dos aluguéis mensais devidos pelo Devedor 2 no período compreendi-
do entre 15 de junho de 2023, inclusive, e 15 de janeiro de 2035, inclusive, bem como os respectivos acessórios, descritos no caput acima e devidos no mes-
mo período (“Créditos 4B”), oriundos do “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial e Outras Avenças”, datado de 20 de
junho de 2022, que tem por objeto a locação do imóvel registrado perante o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Araxá, Estado de Minas Gerais,
sob a matrícula nº 68.178, que conterá uma usina de geração fotovoltaica, a ser construída e não operacional, com capacidade de 2MWac (NS 1127539445)
(“Usina de Energia Solar 4B”), celebrado por e entre Cedente 4, na qualidade de locador, e Devedor 2, na qualidade de locatário, conforme eventual-
mente aditado de tempos em tempos (“Contrato de Locação 4B”), pelo preço de aquisição de R$ 11.736.389,83 (onze milhões, setecentos e trinta e
seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), a ser pago pelo Fundo à Cedente 4 nos termos da Cláusula 6ª do Contrato de Cessão;
e (f) 70% (setenta por cento) dos aluguéis mensais devidos pelo Devedor 2 no período compreendido entre 15 de junho de 2023, inclusive, e 15 de janei-
ro de 2035, inclusive, bem como os respectivos acessórios, descritos no caput acima e devidos no mesmo período (“Créditos 5” e, em conjunto com Cré-
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ditos 2, Créditos 3, Créditos 4A e Créditos 4B, “Créditos a Performar”), oriundos do “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não Re-
sidencial e Outras Avenças”, datado de 20 de junho de 2022, que tem por objeto a locação do imóvel registrado perante o Serviço Registral de Imóveis da
Comarca de São Gotardo, Estado de Minas Gerais, sob a matrícula nº 31.571, que conterá uma usina de geração fotovoltaica, a ser construída e não ope-
racional, com capacidade de 1 MWac (NS 1139921201) (“Usina de Energia Solar 5” e, em conjunto com Usina de Energia Solar 1, Usina de Energia So-
lar 2, Usina de Energia Solar 3, Usina de Energia Solar 4A e Usina de Energia Solar 4B, “Usinas de Energia Solar”), celebrado por e entre Cedente 5, na
qualidade de locador, e Devedor 2, na qualidade de locatário, conforme eventualmente aditado de tempos em tempos (“Contrato de Locação 5” e, em
conjunto com Contrato de Locação 1, Contrato de Locação 2, Contrato de Locação 3, Contrato de Locação 4A e Contrato de Locação 4B, “Contratos de
Locação”), pelo preço de aquisição de R$ 5.868.194,98 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e oito
centavos), a ser pago pelo Fundo à Cedente 5 nos termos da Cláusula 6ª do Contrato de Cessão. Ficam aprovados ainda as obrigações e ônus da Compa-
nhia decorrentes do Contrato de Cessão, incluindo aqueles relacionados com: (g) a coobrigação assumida pela Ebes nos termos da Cláusula 4.7 e seguin-
tes do Contrato de Cessão (“Coobrigação”), em que a Ebes obriga-se, nos termos do Código Civil, em caráter irrevogável e irretratável, como fiador, de-
vedor solidário e principal pagador de (i) todos os Créditos a Performar cedidos ao Fundo nos termos do Contrato de Cessão, assumindo a responsabilida-
de pelo pagamento do principal, juros de mora, multas moratórias e demais encargos relativos aos referidos Créditos a Performar, conforme previsto nos
respectivos Contratos de Locação e no Contrato de Cessão; e (ii) todos os custos e despesas incorridos para e até a Liberação das Garantias, bem como na
restituição do valor dos Créditos cuja cessão for resolvida na forma da Cláusula 9ª do Contrato de Cessão, bem como daqueles incorridos em decorrência
do exercício da Opção de Compra (conforme abaixo definido) e da Opção de Troca (conforme abaixo definido); (h) a possibilidade de resolução, de pleno
direito e independentemente de qualquer aviso ou notificação, sem qualquer custo para o Fundo, da cessão de qualquer dos Créditos integrantes do patri-
mônio do Fundo, caso seja afetado individualmente, ou dos Créditos integrantes do patrimônio do Fundo, caso sejam afetados em conjunto, pela ocorrên-
cia de qualquer dos eventos previstos na Cláusula 9.1 do Contrato de Cessão (em conjunto, “Condições Resolutivas” e, individual ou indistintamente,
“Condição Resolutiva”), sendo certo que, na hipótese de ocorrência de uma Condição Resolutiva com relação a qualquer dos Créditos cedidos ao Fun-
do, a respectiva Cedente deverá pagar ao Fundo o valor dos Créditos objeto da cessão resolvida, o qual será calculado na forma da Cláusula 9.3 do Con-
trato de Cessão, observados os termos, prazos e demais condições previstos na Cláusula 9ª do Contrato de Cessão (“Resolução da Cessão de Crédi-
tos”); (i) a outorga, pelas Cedentes ao Fundo, de uma opção de vender os Créditos para as respectivas Cedentes (“Opção de Venda”), a qual poderá ser
exercida pelo Fundo em relação aos Créditos integrantes do seu patrimônio que, no momento do exercício da Opção de Venda, ainda não tenham sido to-
talmente adimplidos pelo respectivo Devedor, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na Cláusula 10.1 do Contrato de Cessão, sendo certo que
(i) somente os Créditos que se enquadrarem em alguma dessas hipóteses poderá ser objeto da Opção de Venda; e (ii) o preço dos Créditos a ser pago pela
respectiva Cedente ao Fundo como contrapartida em virtude do exercício da Opção de Venda será calculado na forma prevista na Cláusula 9.3 do Contra-
to de Cessão, observados os termos, prazos e demais condições previstos nas Cláusulas 10.1 a 10.9 do Contrato de Cessão; (j) a outorga, pelas Cedentes
ao Fundo, em caráter irrevogável e irretratável, de uma opção de troca (“Opção de Troca”), que, caso exercida pelo Fundo ou por terceiro mandatário,
conforme o caso, na ocorrência de qualquer dos eventos previstos na Cláusula 10.10 do Contrato de Cessão, a seu exclusivo critério, obrigará a respectiva
Cedente a, por si ou por meio de outra sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Ebes, mediante devolução dos respectivos Créditos objeto da
Opção de Troca pelo Fundo, no mesmo ato, ceder e entregar ao Fundo outro crédito de valor presente igual ou superior, que deverá atender às condições
de cessão e aos critérios de elegibilidade estabelecidos no regulamento do Fundo, desde que a Ebes e/ou suas controladas possuam tal outro crédito à épo-
ca do exercício da Opção de Troca, observados os termos, prazos e demais condições previstos nas Cláusulas 10.10 a 10.12 do Contrato de Cessão; (k) a
possibilidade de oferta ou substituição de Créditos e Usinas de Energia Solar, inclusive na forma da Cláusula 15.1.3 do Contrato de Cessão (“Substitui-
ção de Créditos”); (l) a transferência integral ao Fundo de todas e quaisquer garantias, reais e/ou fidejussórias, sobre o pagamento e adimplemento dos
Devedores quanto aos Créditos cedidos pelas Cedentes ao Fundo, incluindo todos os direitos delas oriundos, mediante a celebração de instrumento jurídi-
co adequado para a perfeita formalização da transferência das referidas garantias, pelo que as Cedentes se obrigam a tomar todas as medidas necessárias
para a formalização da transferência dessas garantias, incluindo a celebração de aditamentos a contratos, registros públicos e todo e qualquer outro docu-
mento aplicável, nos termos da Cláusula 5.1 do Contrato de Cessão; e (m) as coberturas de seguros e/ou garantias, incluindo o seu endosso ou transferên-
cia ao Fundo, conforme descrito no Anexo 2.3 do Contrato de Cessão, bem como os mecanismos de garantia previstos no Contrato de Cessão, incluindo o
Esquema de Pagamento, a Cascata de Pagamentos, as Contas de Conciliação, as Contas Recebimento e os contratos ou documentos a eles relacionados,
conforme cada um desses termos é definido no Contrato de Cessão. (ii) o “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Equipamentos e Outras Aven-
ças”, datado de 20 de junho de 2022, firmado por e entre Companhia, na qualidade de fiduciante, e Fundo, na qualidade de fiduciário, conforme eventual-
mente aditado de tempos em tempos (“Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos”), por meio do qual, entre outras avenças, a Compa-
nhia outorga a alienação fiduciária de todos os equipamentos, presentes e futuros, titulados e que venham a ser titulados pela Companhia, relacionados à
Usina de Energia Solar 1, em favor do Fundo, ou de seus cessionários ou sucessores, em garantia do fiel, integral e pontual pagamento ou cumprimento
dos Créditos 1, nos termos do Contrato de Locação 1, incluindo todos os encargos e obrigações assumidas pelo Devedor 1, e de todas as obrigações rela-
cionadas aos Créditos 1 assumidas pela Companhia e pela Ebes no âmbito do Contrato de Cessão, incluindo, mas não se limitando a, aquelas decorrentes
de Resolução da Cessão de Créditos, Opção de Venda, Opção de Troca e Substituição de Créditos, nos termos e condições do Contrato de Alienação Fidu-
ciária de Equipamentos (“Alienação Fiduciária de Equipamentos”), observado que a constituição da Alienação Fiduciária de Equipamentos está
sujeita a Condição Suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, conforme previsto na Cláusula 2.8 do Contrato de Alienação Fiduciária de Equi-
pamentos. A Alienação Fiduciária de Equipamentos será constituída em adição à, e sem prejuízo da, Alienação Fiduciária de Participações Societárias (con-
forme abaixo definido), Coobrigação, seguros, demais garantias e mecanismos de garantia previstos nos Documentos da Operação; (iii) o “Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária de Participações Societárias e Outras Avenças”, datado de 20 de junho de 2022, firmado por e entre Ebes e Finco, na qua-
lidade de fiduciantes, e Fundo, na qualidade de fiduciário, com a interveniência da Companhia e das demais Cedentes, conforme eventualmente aditado de
tempos em tempos (“Contrato de Alienação Fiduciária de Participações Societárias”), por meio do qual, entre outras avenças, a Ebes e a Finco
outorgam a alienação fiduciária da totalidade das ações ou quotas, conforme o caso, representativas do capital social da Companhia e das demais Ceden-
tes, bem como dos direitos e prerrogativas decorrentes da titularidade de tais ações ou quotas, em favor do Fundo, ou de seus cessionários ou sucessores,
em garantia do fiel, integral e pontual pagamento ou cumprimento dos Créditos, nos termos dos Contratos de Locação, incluindo todos os encargos e obri-
gações assumidas pelos Devedores, e de todas as obrigações relacionadas aos Créditos assumidas pela Companhia, pelas demais Cedentes e pela Ebes no
âmbito do Contrato de Cessão, incluindo, mas não se limitando a, aquelas decorrentes de Resolução da Cessão de Créditos, Opção de Venda, Opção de Tro-
ca e Substituição de Créditos, nos termos e condições do Contrato de Alienação Fiduciária de Participações Societárias (“Alienação Fiduciária de Par-
ticipações Societárias”), observado que a constituição da Alienação Fiduciária de Participações Societárias, relativamente às ações de emissão da
Companhia, está sujeita a Condição Suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, conforme previsto na Cláusula 2.10 do Contrato de Alienação
Fiduciária de Participações Societárias. A Alienação Fiduciária de Participações Societárias será constituída em adição à, e sem prejuízo da, Alienação Fidu-
ciária de Equipamentos, Coobrigação, seguros, demais garantias e mecanismos de garantia previstos nos Documentos da Operação; (iv) a outorga, pela
Companhia, de cláusulas-mandatos e procurações para fins da Operação ou dos Documentos da Operação, incluindo aquelas previstas no Contrato de Ces-
são, no Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos e no Contrato de Alienação Fiduciária de Participações Societárias, podendo ser outorgadas pelo
prazo de vigência dos contratos a que estiverem vinculadas, ainda que tal prazo seja superior a 12 (doze) meses (“Procurações”); e (v) o Contrato de Lo-
cação 1, por meio do qual a Companhia locará o imóvel contendo a Usina de Energia Solar 1, construída e operacional, para o Devedor 1, pelo prazo de
até 7 de novembro de 2043, mediante o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), atualizados monetariamente na
forma e periodicidade estabelecidas no Contrato de Locação 1, e demais direitos creditórios ou encargos locatícios, incluindo, mas não se limitando a, en-
cargos moratórios, multas, penalidades ou indenizações, nos termos e condições pactuados no Contrato de Locação 1.As demais características da Opera-
ção, incluindo valores, prazos, cronogramas, termos ou condições, serão aquelas previstas nos Documentos da Operação. 5.2.Autorizar a Diretoria da Com-
panhia, inclusive por meio de mandatários ou procuradores, a negociar todos os termos e condições, praticar todos os atos, assinar todos os documentos,
tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias ou úteis, conforme aplicável, (a) à formalização, registro e efetivação da Operação e
dos Documentos da Operação, incluindo a celebração e registro do Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos e do Contrato de Alienação Fiduciá-
ria de Participações Societárias e a consequente outorga e constituição, respectivamente, da Alienação Fiduciária de Equipamentos e da Alienação Fiduciá-
ria de Participações Societárias, bem como das Procurações; (b) à contratação de prestadores de serviços para a implementação da Operação e dos Docu-
mentos da Operação; (c) à formalização, administração e efetivação das deliberações tomadas nesta assembleia; e (d) ao estabelecimento de condições
adicionais, praticando todos os atos e firmando todos os documentos para a implementação e efetivação das deliberações aqui tomadas, incluindo todos
e quaisquer aditamentos a tais documentos, bem como os registros, averbações, anotações ou inscrições na forma da legislação vigente e dos Documen-
tos da Operação. 5.3. Ratificar todos os atos já praticados pela Companhia, relacionados às deliberações aprovadas nos itens acima. 6. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, devidamente aprovada por unanimidade e redigida na
forma da legislação aplicável, que, após ser lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. ASSINATURAS:Mesa: Rogério Marchini San-
tos, Presidente; Rodolfo Molinari Filho, Secretário. Acionistas: Ebes Sistemas de Energia S.A., neste ato representada, na forma de seu Estatuto So-
cial, por seus diretores Rogério Marchini Santos e Rodolfo Molinari Filho; e Finco Assessoria Financeira EIRELI, neste ato representada, na forma de
seu Ato Constitutivo, por seus administradores Rogério Marchini Santos e Rodolfo Molinari Filho. Certificamos ser a presente cópia fiel da ata original la-
vrada em livro próprio. Janaúba (MG), 20 de junho de 2022.Mesa:Rogério Marchini Santos - Presidente;Rodolfo Molinari Filho - Secretário.Acio-
nistas: EBES SISTEMAS DE ENERGIA S.A. - Rogério Marchini Santos - Diretor, Rodolfo Molinari Filho - Diretor; FINCO ASSESSORIA FINANCEIRA
EIRELI - Rogério Marchini Santos - Administrador, Rodolfo Molinari Filho - Administrador.
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