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SF 475 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ/ME nº 45.240.337/0001-04 - NIRE 35300586191

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Abril de 2022
1. Data, Hora e Local: No dia 01 de abril de 2022, às 14h00, na sede social da SF 475 Participações Societárias S.A.
(“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 2365, conjuntos 11 e 13,
Pinheiros, CEP 05407-003. 2. Convocação e Presença:Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo
124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a
presença de sua única acionista, AES Arinos Solar Holding S.A. (“Acionista Única”), representando a totalidade do capital
social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Verificado o quórum para instalação da
Assembleia, os trabalhos foram presididos pela Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva e secretariados pelo Sr. Denis
Scarpato. 4 - Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) alteração da razão social da Companhia;
(ii) alteração do endereço da sede social da Companhia; (iii) alteração do objeto social da Companhia; (iv) alteração do prazo de
mandato dos membros da Diretoria; (v) destituição dos atuais membros da Diretoria e eleição e seus substitutos; e (vi) a
reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5 - Deliberações: Preliminarmente, a Acionista Única aprovou a
lavratura da ata desta assembleia geral em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, § 1º da Lei das
Sociedades por Ações. Após examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, Acionista Única, sem quaisquer
restrições, deliberou por: 5.1 Aprovar a alteração da razão social da Companhia, de SF 475 Participações Societárias S.A. para
AES Arinos Solar I S.A., de modo que o Artigo Primeiro do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
Primeiro - A AES Arinos Solar I S.A. é uma sociedade anônima que se rege por este Estatuto Social e pelas demais disposições
legais que lhe forem aplicáveis (“Companhia”).” 5.2 Aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia, da cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 2365, conjuntos 11 e 13, Pinheiros, CEP 05407-003 para cidade de
Arinos, estado de Minas Gerais, na Fazenda Riacho Claro ou Braga, CEP 38680-000, de modo que o Artigo Segundo do Estatuto
Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo Segundo - A Companhia tem sede e foro Fazenda Riacho Claro ou
Braga, CEP 38680-000, cidade de Arinos, estado de Minas Gerais, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação
da Diretoria.” 5.3 Aprovar a alteração do objeto social da Companhia para prever a participação, direta ou indireta, no capital de
outras sociedades que atuem na área de geração de energia elétrica em toda as suas formas, bem como na comercialização de
energia elétrica proveniente das usinas, de modo que o Artigo Terceiro do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo Terceiro - A Companhia tem por objeto social (i) o desenvolvimento de projetos solares, a geração de energia
elétrica, a transmissão de energia elétrica e a distribuição de energia elétrica; (ii) a participação em outras sociedades, como
sócio ou acionista, no pais ou no exterior (holding).” 5.4 Aprovar a alteração do prazo de mandato dos membros da Diretoria para
3 (três) anos, permitida a reeleição, de modo que o Artigo Sétimo do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo Sétimo - A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros,
todos com a designação de diretores, acionistas ou não, residentes no pais, eleitos pela Assembleia Geral, permitida a reeleição,
com mandato unificado de 3 (três) anos. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse
dos novos diretores eleitos.” 5.5 Aprovar a destituição dos atuais diretores da Companhia, Srs. Luís Guilherme de Souza Silva,
brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30267600-4 SSP/SP
e inscrito no CPF/ME sob o nº 355.147.028-63, residente e domiciliado à Rua Fabia, nº 800, apto. 51B, Vila Romana, São Paulo
- SP, CEP 05051-030; e Lawrence Santini Echenique, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, advogado,
portador da cédula de identidade RG nº 43.727.670-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 360.198.918-28, residente e
domiciliado à Rua Cândido Lacerda, nº 312, Apto. 52, Bairro Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, CEP 03336-010. 5.6 Aprovar a
eleição para os cargos de Diretores da Companhia com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição, o Alessandro
Gregori Filho, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 29.633.305-0, inscrito no CPF/ME sob o
nº 286.054.178-03; e o Sr. Rodrigo Sanchez D’Elia, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
21.565.252-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 185.997.418-02, ambos com domicílio profissional na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, ambos com domicílio
profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista,
CEP 04578-000. 5.6.1 Consignar que os Diretores ora eleitos tomarão posse de seu cargo mediante assinatura do respectivo
Termo de Posse lavrado em livro próprio, bem como que apresentaram declaração que fica arquivada na sede da Companhia
afirmando que: (i) não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei das Sociedades por
Ações; e que (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente no mercado (em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal) e não têm interesse conflitante com
a Companhia, conforme estabelecido no parágrafo terceiro, artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. 5.7 Aprovar a reforma
integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme o “Anexo I” à presente ata. 6 - Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi
assinada por todos os presentes, a saber: Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva, Presidente da Mesa, e Sr. Denis Scarpato -
Secretário. Acionista Presente: AES Arinos Solar Holding S.A. - representada por seus procuradores Sabrina Cassará
Andrade da Silva e Denis Scarpato. (confere com o original lavrado em livro próprio). São Paulo/SP, 01 de abril de 2022. Sabrina
Cassará Andrade da Silva - Presidente;Denis Scarpato - Secretário. JUCESP nº 290.347/22-1 em 07/06/2022.Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 31300147649 em
21/06/2022 da Empresa AES ARINOS SOLAR I S.A. - NIRE 31300147649 e Protocolo 222997028 - 20/06/2022. Marinely de
Paula Bomfim - Secretária-Geral. Anexo I - Estatuto Social Consolidado da AES Arinos Solar I S.A. - Capítulo I - Da
Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo Primeiro - A AES Arinos Solar I S.A. é uma sociedade anônima que se rege
por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis (“Companhia”). Artigo Segundo - A
Companhia tem sede e foro Fazenda Riacho Claro ou Braga, CEP 38680-000, cidade de Arinos, estado de Minas Gerais,
podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro - A Companhia tem por objeto social
(i) o desenvolvimento de projetos solares, a geração de energia elétrica, a transmissão de energia elétrica e a distribuição de
energia elétrica; (ii) a participação em outras sociedades, como sócio ou acionista, no país ou no exterior (holding). Artigo Quarto
- A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital. Artigo Quinto - O capital social é de R$ 400,00
(quatrocentos reais), representado por 400 (quatrocentas) ações, sendo todas ordinárias, nominativas, e sem valor nominal.
Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes
de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela assembleia que
deliberar sobre o aumento de capital.Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital
social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem
diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo
III - Da Assembleia Geral.Artigo Sexto - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após
o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Primeiro - A
Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes,
o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias,
ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta
de votos, não computando os votos em branco.Capítulo IV - Da Administração.Artigo Sétimo - A administração da Companhia
será exercida por uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a designação de diretores, acionistas
ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, permitida a reeleição, com mandato unificado de 3 (três) anos.Vencido
o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos diretores eleitos. Parágrafo Primeiro -
Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger.
Parágrafo Segundo - A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo - No caso de
impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso
de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono - A
Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para
gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos
governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras,
contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos,
concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo - A
representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem
(i) a dois Diretores em conjunto; (ii) a qualquer Diretor em conjunto com um procurador com poderes específicos; (iii) a dois
procuradores com poderes específicos, agindo em conjunto; (iv) a um Diretor ou a um procurador com poderes específicos,
exclusivamente para o fim de representação da Companhia em juízo ou perante repartições públicas federais, estaduais ou
municipais. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de dois diretores em conjunto, devendo os instrumentos de
mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12
(doze) meses, exceto em relação às procurações ad judicia, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.Parágrafo
Único - Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, fianças e outras
garantias em favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro - Compete à Diretoria superintender o andamento dos negócios da
Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo Décimo
Segundo - A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser
composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não.
Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 01 (um)
ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo Décimo Terceiro - O exercício social da Companhia
coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício
social, a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo Décimo
Quarto - Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da
Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei.
Artigo Décimo Quinto - Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá preparar
balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo
Décimo Sexto - A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2% (dois
por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um
percentual maior.Artigo Décimo Sétimo - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da
Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua
liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo Décimo Oitavo - Qualquer ação entre os acionistas ou
deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de Arinos, Estado de Minas Gerais.

ECO135 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/ME 30.265.100/0001-00 - NIRE 3130012066-0

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 22/06/2022, às 12h30, na sede social da Eco135
Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia”) na Avenida Bias Fortes, n° 2.007, Bairro
Tibira, CEP 35790-000, Curvelo/MG. PRESENÇA: Participação da totalidade dos
conselheiros efetivos, pormeio de conferência telefônica.MESA:Presidente:Rodrigo José
de Pontes Seabra Monteiro Salles; e Secretário: Marcello Guidotti. ORDEM DO DIA:
Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, no montante de
R$ 40.000.000,00 (“Aumento de Capital”).DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 6º do
Estatuto Social da Companhia e do artigo 168, da Lei nº 6.404/76, por unanimidade de
votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o Aumento de Capital,
mediante a emissão de 40.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 por ação de emissão do capital social, todas
subscritas e integralizadas em 1 parcela pela acionista Ecorodovias Concessões e
ServiçosS.A., conformeBoletim deSubscrição (Anexo I), sendo que oAumento deCapital
será integralizado na presente data à vista e emmoeda corrente nacional.Dessa forma, o
capital social daCompanhia, totalmente subscrito e integralizado, passadosatuais deRR$
56.923.986,50, totalmente subscrito e integralizado, representado por 56.923.986 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R$ 96.923.986,50, totalmente subscrito
e integralizado, representado por 96.923.986 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal. Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar toda e qualquer providência
paraa formalizaçãodoaumentodocapital social daCompanhia.ENCERRAMENTO:Nada
mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros.
Curvelo, 22/06/2022. Presidente: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles.
Secretário:MarcelloGuidotti.Conselheiros:MarcelloGuidotti, AlbertoLuizLodi,Rui Juarez
Klein e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 9437951 em 29/06/2022. Protocolo 223210641
- 28/06/2022.Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

D4Sign ffc307a0-4a37-4630-b75a-648f828cf0d8 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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