
01 O TEMPO BELO HORIZONTE PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL
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CNPJ 26.198.515/0004-84

SF 476 PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/ME nº 45.239.869/0001-21 - NIRE 35300586280

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 476 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, §4°, da Lei n° Lei
n° 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,
§ 1oda 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
476 Participações Societárias S.A. para AES Arinos Solar II S.A., de modo que
o Artigo Primeiro do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo Primeiro: A AES Arinos Solar II 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,
Quinhão n° 02, Área Rural, 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, Quinhão n° 02,
Área Rural, 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 país 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 país, eleitos pela Assembleia Geral,
permitida a reeleição, commandato unificado de 3 (três) anos.Vencido omandato,
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 n° 30267600-4
SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 355.147.028-63,residente e domiciliado
à Rua Fabia, n° 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 n° 43.727.670-3 SSP/
SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 360.198.918-28, residente e domiciliado à
Rua Candido Lacerda, n° 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 Sr.
Alessandro Gregori Filho, brasileiro, casado, economista, portador da carteira
de identidade RG n° 29.633.305-0, inscrito no CPF/ME sob o n° 286.054.178-03;
e o Sr. Rodrigo Sanchez D’Elia, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG n° 21.565.252-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob
o n° 185.997.418-02, ambos com domicílio profissional na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, n° 12.495, 12° 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 república 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 290.964/22-2 em 07/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária
Geral. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o
nº 31300147657 em 22/06/2022, da Empresa AES ARINOS SOLAR II S.A., Nire
31300147657 e protocolo 222998351 - 20/06/2022. Marinely de Paula Bomfim -
Secretária-Geral.

SF 477 PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/ME nº 45.239.990/0001-53 - NIRE 35300586247

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
477 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, §4°, da Lei n° Lei n° 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 pelo
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 477 Participações Societárias S.A.paraAESArinos Solar III S.A., demodo que o
Artigo Primeiro do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
Primeiro - A AES Arinos Solar III 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 deMinas
Gerais, na Fazenda Riacho Claro ou Braga, Quinhão nº 02, Área Rural, 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, Quinhão n° 02, Área Rural, 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 ArtigoTerceiro 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 país 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 identidadeRG
n° 30267600-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 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 n° 360.198.918-28, residente e domiciliado à Rua Candido
Lacerda, n° 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 Sr. Alessandro Gregori Filho, brasileiro,
casado, economista, portador da carteira de identidade RG n° 29.633.305-0, inscrito
no CPF/ME sob o n° 286.054.178-03; e o Sr. Rodrigo Sanchez D’Elia, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 21.565.252-6 (SSP/
SP), inscrito no CPF/ME sob o n° 185.997.418-02, ambos com domicílio profissional
na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, n° 12.495,
12° 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 294.198/22-2 em 09/06/2022. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico
o registro sob nº 31300147665 em 22/06/2022 da Empresa da AES ARINOS SOLAR
III S.A. NIRE 31300147665 e protocolo 222998792 - 20/06/2022. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária Geral.

SF 478 PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/ME nº 45.239.879/0001-67 - NIRE 35300586182

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 478 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 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 pelo 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 478 Participações Societárias S.A. para
AES Arinos Solar IV S.A., de modo que o Artigo Primeiro do Estatuto Social
passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo Primeiro - A AES Arinos
Solar IV 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, Quinhão nº 02, Área Rural, 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, Quinhão nº 02, Área Rural, 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 país 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 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.” 5.5 Aprovar a destituição
dos atuais diretores da Companhia, Srs. Luis 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 Candido 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 Sr. 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.
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 293.317/22-7 em 09/06/2022. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais. Certifico o registro sob o nº 31300147673 em 22/06/2022 da Empresa
AES ARINOS SOLAR IV S.A., Nire 31300147673 e protocolo 222999241 -
20/06/2022, por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

EDITALDE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA
REUNIÃO DE SÓCIOS DAEMPRESA SELETAE BOAZINHA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 21.824.073/0001-78 - NIRE: 312.1133696-9

Ficam convocados os sócios da sociedade SELETA E BOAZINHA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o número
21.824.073/0001-78, NIRE: 312.1133696-9, com sede na Fazenda Olaria, S/N, Zona Rural,
CEP 39.560-000, Município de Salinas, Estado de Minas Gerais, quais sejam, (i) ANTONIO
EUSTAQUIO RODRIGUES, CPF nº.090.464.026-49; (ii) RENATA ROMUALDO
RODRIGUES, CPF nº 035.534.366-54; (iii) FERNANDA ROMUALDO RODRIGUES,
CPF 064.915.366-96 e (iv) DANIELA ROMUALDO RODRIGUES MIGLIO, CPF
077.544.576-28 para se reunirem em assembleia/reunião de sócios a realizar-se, em primeira
convocação com a presença de titulares de no mínimo três quartos do capital social, no dia
20/07/2022, às 14h00min e, em segunda convocação, com qualquer número de titulares do
capital social, no dia 20/07/2022, às 15h00min, na sede da sociedade na Fazenda Olaria, S/N,
Zona Rural, CEP 39.560-000, Município de Salinas, Estado de Minas Gerais, para apreciar e
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (a) deliberar e aprovar a alteração do contrato
social para tornar expressa a possibilidade de inclusão e eleição de administrador não sócio
da sociedade; (b) deliberar e aprovar a inclusão e eleição de novo administrador; (c) deliberar/
aprovar a alteração do contrato social para formalizar a retirada da sócia FERNANDA
ROMUALDO RODRIGUES, CPF 064.915.366-96, por seu requerimento, tendo em vista o
exercício de seu direito de recesso, por meio de notificação formal feita aos demais sócios; (d)
deliberar e aprovar o início processo para apuração e pagamento dos haveres devidos à sócia
retirante, na forma do contrato social e da lei vigente; (e) deliberar e aprovar outras alterações
no contrato social; (f) outros assuntos de interesse da Sociedade. Todos os documentos
relativos à ordem do dia estarão disponíveis na sede da Sociedade. Os sócios que não puderem
comparecer na reunião pessoalmente poderão ser fazerem representar reunião por outro sócio,
ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados,
devendo o instrumento ser levado ao registro juntamente com a ata, desde que tenham poderes
especiais e específicos, suficientes para debater e votar as matérias constantes da ordem do dia,
na forma do Contrato Social. Salinas, 07 de julho de 2022.

ANTÔNIO EUSTÁQUIO RODRIGUES - CPF nº 090.464.026-49 - Administrador
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SF 479 PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/ME nº 45.222.853/0001-06 - NIRE 35300586140

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 479 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 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 pelo 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 479 Participações Societárias S.A. para AES
Arinos Solar V S.A., de modo que o Artigo Primeiro do Estatuto Social passará a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo Primeiro - A AES Arinos Solar V 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, s/nº, Área Rural, 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, s/nº,
Área Rural, 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 país 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 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.”. 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 Candido 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 Sr. 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. 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 292.931/22-0 em 08/06/2022.Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais.Certifico o registro sob o nº 31300147681
em 22/06/2022 da empresa AES Orinos Solar Holding S.A., por Marinely de
Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SF 480 PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/ME nº 45.239.955/0001-34 - NIRE nº 35300586255

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 480 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 pu-
blicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 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 pelo Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva e secretariados
pelo Sr. Denis Scarpato. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre as seguin-
tes matérias: (i) alteração da razão social da Companhia; (ii) alteração do endere-
ço 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: Preliminar-
mente, 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 constan-
tes da Ordem do Dia, Acionista Única, sem quaisquer restrições, deliberou por:
5.1 Aprovar a alteração da razão social da Companhia, de SF 480 Participações
Societárias S.A. para AES Arinos Solar VI S.A., de modo que o Artigo Primeiro
do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo Primeiro:
A AES Arinos Solar VI 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, s/nº, Área Rural, 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, s/nº, Área Rural, CEP 38680-000, cidade de Arinos. esta-
do 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 co-
mercialização 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 dis-
tribuição de energia elétrica; (ii) a participação em outras sociedades, como sócio
ou acionista, no país 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 seguin-
te redação: “Artigo Sétimo: A administração da Companhia será exercida por
uma Diretoria, composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, todos com a desig-
nação 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.”. 5.5 Aprovar a destituição dos atuais diretores da Com-
panhia, Srs. Luís Guilherme de Souza Silva, brasileiro, casado, regime de co-
munhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG
nº 30267600-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 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 comu-
nhão 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 Candido Lacerda, nº 312, Apto. 52, Bairro Vila Regente Feijó,
São Paulo - SP, CEP 03336-010. 5.6 Aprovar a eleição para os cargos de Direto-
res da Companhia com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição, o
Sr.Alessandro Gregori Filho, brasileiro, casado, economista, portador da cartei-
ra 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, 12° 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 condena-
dos à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos como previsto no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei das Socieda-
des 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 inte-
resse 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 Sil-
va, 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 292.190/22-0 em
08/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 31300147690 em
22/06/2022 da Empresa AES ARINOS SOLAR VI S.A., NIRE 31300147690 e
protocolo 222999764 - 20/06/2022. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SF 481 PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/ME nº 45.240.211/0001-30 - NIRE 35300586212

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 481 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 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 pelo 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
gerai 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
481 Participações Societárias S.A. para AES Arinos SolarVII S.A., de modo que
o Artigo Primeiro do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo Primeiro: A AES Arinos Solar VII 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 Eucaliptos, s/nº, Área Rural, 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 na
Fazenda Eucaliptos, s/nº, Área Rural, 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 país 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 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.” 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 Candido 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 Sr. 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.
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 292.302/22-8 em 08/06/2022. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais - Certifico o registro sob o nº 31300147703 em 22/06/2022, da Empresa
AES ARINOSVII S.A., Nire 31300147703 e protocolo 223000051 em 20/06/2022.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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SF 482 PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/ME nº 45.240.187/0001-39 - NIRE 35300586221

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 482 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 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 pelo 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 482
Participações Societárias S.A. para AES Arinos Solar VIII S.A., de modo que
o Artigo Primeiro do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo Primeiro: A AES Arinos Solar VIII 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 Eucaliptos, s/nº, Área Rural, 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 na
Fazenda Eucaliptos, s/nº, Área Rural, 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 país 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 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.” 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 Candido 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 Sr. 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. 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. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro
sob o nº 31300147711 em 22/06/22, da Empresa AES ARINOS VII S.A., Nire
31300147711 e protocolo 223000418-20/06/2022. Marinely de Paula Bomfim
- Secretária Geral. JUCESP nº 294.241/22-0 em 09/06/2022. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

TRADIMAQ S.A.
CNPJ/ME Nº 22.320.881/0001-60 - NIRE: 31300145042

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 05 do mês de julho de 2022, às 10h, na sede da TRADIMAQ S.A. (“Companhia”), localizada na rua Humberto Demoro, 333,
no bairro de Inconfidentes, na cidade de Contagem, estado de Minas Gerais. 2. PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas (“Acionistas”). 3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Dispensada a
publicação de edital de convocação, nos termos do Artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada («Lei das Sociedades por
Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 4. MESA: Presidente: André Luiz Cunha Melo;
Secretário: Gilson Vieira da Silva. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (a) a emissão de até 50.000 (cinquenta mil) debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional, em série única, da 1ª (primeiro) emissão da Companhia, para colocação privada
(“Debêntures”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeiro) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
com Garantia Real, e com Garantia Fidejussória Adicional, Em Série Única, Para Colocação Privada, da Tradimaq S.A” (“Escritura de Emissão” e “Emissão”,
respectivamente), a ser celebrado entre a Companhia (na qualidade de emissora); a OPEASECURITIZADORAS.A., sociedade por ações, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-00, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica no Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 02.773.542/0001-22, na qualidade de debenturistas (“Securitizadora” ou “Debenturista”); e a
TRADIMAQ RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sociedade limitada, com sede na cidade de Contagem, município de Minas Gerais, na Rua Professor Pedro
Coelho, 122, CEP 32.260-190, Inconfidentes, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.824.227/0001-40, na qualidade de fiadora (“Fiador” ou “Tradimaq Rio”); (b)
celebração (i) do “Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças” (“Contrato de Cessão”), com a Securitizadora, a Companhia e
a Tradimaq Rio, pelo qual a Tradimaq Rio cederá para a Securitizadora os aluguéis mensais, bem como todos e quaisquer outros direitos creditórios, devidos
pela Companhia, nos termos dos respectivos Contratos de Locação (conforme abaixo definido), incluindo a totalidade dos acessórios, tais como atualização
monetária, encargos moratórios, multas, eventuais indenizações e outras penalidades e/ou direito de regresso, garantias, reembolso de despesas, custas,
honorários e demais encargos contratuais e legais previstos nos Contratos de Locação (“Créditos Imobiliários Locação”) oriundos dos (i) “Contrato de Locação
de Imóvel para Fins Não Residenciais”, celebrado entre Tradimaq Rio e Companhia em 02 de janeiro de 2022, referente ao imóvel localizado na Rua Humberto
Demoro, n.º 333, bairro Inconfidentes, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais CEP 32260-000, (“Contrato de Locação Humberto Demoro” e “Imóvel
Humberto Demoro”, respectivamente) e (ii) “Contrato de Locação de Imóvel para Fins Não Residenciais”, celebrado entre Tradimaq Rio e Companhia em 02 de
janeiro de 2022, referente ao imóvel localizado na Rua Professor Pedro Coelho, n.º 122 –A, Bairro Inconfidentes, Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais,
CEP 32260-190 (“Contrato de Locação Pedro Coelho” e, quando referido em conjunto com o Contrato de Locação Humberto Demoro, “Contratos de Locação”;
e “Imóvel Pedro Coelho” e, em conjunto com o Imóvel Humberto Demoro, “Imóveis”), sendo que a Companhia outorgará fiança no âmbito do Contrato de
Cessão, obrigando-se como fiador e principal pagador, coobrigado e solidariamente responsável com a Tradimaq Rio, pelo pagamento de todos os valores
decorrentes dos Créditos Imobiliários Locação, do Contrato de Cessão e dos demais Documentos da Operação, incluindo, mas não se limitando, à Coobrigação
(conforme definida no Contrato de Cessão), ao Pagamento Residual (conforme definida no Contrato de Cessão), à Recompra Compulsória (conforme definida
no Contrato de Cessão) e à Multa Indenizatória (conforme definida no Contrato de Cessão), bem como em garantia do pagamento (i) da totalidade das
obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes de juros, multas e
penalidades relativas aos Créditos Imobiliários Locação; (ii) de todas as obrigações assumidas pela Tradimaq Rio nos termos do Contrato de Cessão, tais como
a Coobrigação, a Recompra Compulsória, o Pagamento Residual e a Multa Indenizatória; e (iii) de quaisquer das obrigações principais, acessórias e/ou
moratórias, presentes e/ou futuras, assumidas ou que venham a sê-lo, perante a Companhia, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, do Contrato
de Cessão e dos demais Documentos da Operação, o que inclui, mas não se limita, ao pagamento das Debêntures, abrangendo o Valor Nominal Unitário
Atualizado, a Remuneração, (iv) do saldo devedor dos CRI, incluindo o pagamento dos custos, comissões, encargos e despesas expressamente previstos nos
Documentos da Operação e a totalidade das obrigações acessórias, tais como, mas não se limitando a, encargos moratórios, multas, penalidades, despesas,
custas, honorários extrajudiciais razoavelmente incorridos ou arbitrados em juízo, indenizações, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos na
Escritura de Emissão, no Contrato de Cessão e nos demais Documentos da Operação, (v) bem como todo e qualquer custo ou despesa razoável e
comprovadamente incorrido pela Securitizadora em decorrência da emissão dos CRI, ou incorridos pelos titulares dos CRI, inclusive honorários e despesas dos
prestadores de serviços, e em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos
e prerrogativas dos direitos decorrentes da Escritura de Emissão de Debêntures, do Contrato de Cessão, dos CRI e dos demais Documentos da Operação,
devidamente comprovados (“Obrigações Garantidas”); (c) autorizar a vinculação, pela Securitizadora, dos Créditos Imobiliários Locação e dos créditos
imobiliários oriundos da Emissão das Debêntures, incluindo, mas não se limitando, a obrigação de pagamento pela Companhia do valor nominal unitário das
Debêntures, da atualização monetária das Debêntures, da remuneração das Debêntures, bem como todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pela
Companhia por força das Debêntures, e a totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas,
custas, honorários, e demais encargos contratuais e legais previstos nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures (“Créditos Imobiliários Debêntures”)
aos certificados de recebíveis imobiliários de sua 17ª emissão, série única (“CRI”); (d) constituição da cessão fiduciária (“Cessão Fiduciária”) (i) da totalidade
dos direitos creditórios, presentes e futuros, decorrentes, relacionados e/ou emergentes oriundos de contratos de locação de equipamentos a ser definido na
Escritura de Emissão e no Contrato de Cessão (“Contratos de Locação de Equipamentos”), incluindo, mas sem limitação, os valores de principal, indenizações,
seguros, despesas, custas, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos no Contrato de Locação de Equipamentos (“Direitos Creditórios
Contrato”); e (ii) de todos os direitos oriundos de conta vinculada a ser aberta junto com a QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., instituição financeira
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391, 1º andar, conjunto 12, sala A, Jardim Paulistano, CEP
01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.402.502/0001-35 (“QI Tech”), de titularidade da Companhia ou qualquer outra conta de titularidade da Companhia
que vier a ser acordada pelas Partes, bem como todos e quaisquer recursos e equivalentes de caixa depositados ou que venham a ser depositados em tais
contas em adição aos recursos depositados, incluindo, mas não se limitando, as Aplicações Financeiras Permitidas (conforme definidas abaixo) e os juros ou
receitas derivadas de tais aplicações (respectivamente “Conta Vinculada Direitos Creditórios” e “Direitos Creditórios Conta Vinculada”, e, em conjunto com os
Direitos Creditórios Contrato, “Direitos Creditórios”), nos termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras
Avenças”, celebrado entre a Companhia e a Securitizadora (“Contrato de Cessão Fiduciária”); (e) celebração de todos os documentos necessários à Emissão
e à oferta dos CRI, incluindo os Documentos da Operação (conforme a serem definidos no Contrato de Cessão e na Escritura de Emissão); (f) a autorização
para a Diretoria da Companhia negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão, inclusive, mas não se limitando à Escritura de
Emissão, ao Contrato de Cessão, ao Contrato de Cessão Fiduciária e aos demais Documentos da Operação, e celebrar todos os documentos e praticar todos
os atos a elas relacionados à Emissão, incluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão, ao Contrato de Cessão, ao Contrato de Cessão Fiduciária e
aos demais Documentos da Operação; e (g) a ratificação dos atos eventualmente já praticados pela Diretoria da Companhia e demais representantes legais da
Companhia, em consonância com as matérias acima. 6. DELIBERAÇÕES: Após leitura, análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os
acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar: (1) a celebração da Escritura de Emissão, por meio do qual a Companhia emitirá
as Debêntures, com as seguintes características: a. Valor Total da Emissão e quantidade de séries: O valor total da Emissão será de até R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), em série única; b. Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será aquela indicada na
Escritura de Emissão de Debêntures (“Data de Emissão”); c. Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada da totalidade
das Debêntures em razão da ocorrência de seu resgate antecipado facultativo integral e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, conforme os termos previstos nesta Escritura de Emissão, para todos os efeitos legais, a data de vencimento das Debêntures será aquela indicada
na Escritura de Emissão de Debêntures (“Data de Vencimento”); d. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário de cada uma das Debêntures será de
R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); e. Quantidade de Debêntures: Serão emitidas até 50.000 (cinquenta mil) Debêntures, em série única; f.
Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora, escriturais e nominativas, sem emissão de
cautelas ou certificados; g. Condições para subscrição e integralização das Debêntures: As Debêntures são subscritas nesta data pela Debenturista, com
eficácia automática na Data de Emissão, mediante a formalização da Escritura de Emissão e a inscrição da titularidade no livro próprio nos termos da Escritura
de Emissão, sendo certo que as Debêntures serão integralizadas após a integralização dos CRI e o cumprimento das Condições Precedentes a serem
elencadas na Escritura de Emissão, mediante depósito na conta centralizadora de titularidade da Securitizadora, pelo Valor Nominal Unitário, sendo a data da
efetiva integralização denominada “Data de Integralização”, sendo permitida a aplicação de ágio ou deságio; h. Espécie. As Debêntures serão da espécie com
garantia real, e com garantia fidejussória adicional, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; i. Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos
captados pela Emissora serão destinados para (“Destinação de Recursos”): (a) até a Data de Vencimento, pagamento de alugueis devidos à Tradimaq Rio em
razão dos Contratos de Locação; e (b) reembolso dos gastos incorridos pela Emissora referentes à aquisição, reforma e/ou construção dos imóveis a serem
listados no Anexo I-B da Escritura de Emissão de Debêntures realizados nos últimos 24 (vinte e quatro) meses contados da data de encerramento da Oferta
Restrita (“Destinação Reembolso”); j. Garantias: Para assegurar o cumprimento de todas as Obrigações Garantidas, serão constituídas as seguintes garantias
(“Garantias”): (i) Cessão Fiduciária, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária; (ii) Fiança (conforme definida na Escritura de Emissão); e (iii) fundo de reserva
cujos recursos serão destinados a garantir o pagamento de 3 (três) parcelas vincendas devida a título de Amortização e Remuneração das Debêntures, sendo
que, para fins da sua constituição, considerar-se-á a primeira parcela vincenda da Amortização (conforme definida na Escritura de Emissão), após o período de
carência a ser previsto na Escritura de Emissão, e a próxima parcela vincenda da Remuneração (conforme definida na Escritura de Emissão), bem como para
garantir o pagamento de 3 (três) valores de QMM, nos termos do Contrato de Cessão. k. Atualização Monetária do Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão
o seu Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, atualizado monetariamente, a partir da primeira Data de Integralização , pela
variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE (“IPCA”), calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por Dias Úteis base 252 (duzentos e cinquenta dois) (“Atualização Monetária”), sendo o produto daAtualização Monetária incorporado automaticamente
ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, de acordo com a seguinte fórmula prevista na Escritura de Emissão; l.
Remuneração: Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes à taxa interna de retorno do Título
Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2025,
a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil
imediatamente anterior à data de realização do procedimento de coleta de intenções (bookbuilding), acrescida exponencialmente de um spread de 2,55% (dois
inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A remuneração será calculada
na forma a ser prevista na Escritura de Emissão; m. Amortização Programada: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado das
obrigações decorrentes das Debêntures e/ou do Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido na Escritura de Emissão), nos termos previstos nesta
Escritura de Emissão, as Debêntures serão amortizadas mensalmente, a partir do 7° (sétimo) mês (inclusive) contado da Data de Emissão, e o último na Data
de Vencimento, conforme tabela constante no Anexo III a Escritura de Emissão (sendo que cada data em que houver amortização “Data de Amortização” e que,
quando em conjunto com Data de Pagamento da Remuneração denominada “Data de Pagamento”); n. Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração,
ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida à Debenturista, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa moratória, não compensatória,
de 2% (dois por cento) sobre o valor total em atraso e juros de mora calculados desde a data de inadimplemento (exclusive) até a data do efetivo pagamento
(inclusive), à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante assim devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança (“Encargos Moratórios”); o. Vencimento Antecipado e Resgate Antecipado Facultativo das
Debêntures: O vencimento antecipado e as hipóteses de resgate antecipado facultativo das Debêntures ocorrerá na forma a ser prevista na Escritura de
Emissão, cujos termos e condições foram apresentados aos Acionistas nesta e devidamente aprovados; e p. Demais Características da Emissão: As demais
características da Emissão serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão. (2) a celebração do Contrato de Cessão e a outorga da Fiança (conforme
definida no âmbito do Contrato de Cessão); (3) a vinculação, pela Securitizadora, dos Créditos Imobiliários Locação e dos Créditos Imobiliários Debêntures aos
CRI; (4) a celebração dos demais instrumentos necessários à Emissão e à oferta dos CRI, bem como os Documentos da Operação, incluindo o Contrato de
Cessão Fiduciária; (5) a autorização para a Diretoria da Companhia negociar todos os termos e condições dos instrumentos que venham a ser necessários à
Emissão, incluindo a Escritura de Emissão, o Contrato de Cessão e os demais Documentos da Operação, e celebrar todos os documentos e praticar todos os
atos relacionados à Emissão, incluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão, ao Contrato de Cessão, ao Contrato de Cessão Fiduciária e aos demais
Documentos da Operação; e (6) a ratificação dos atos eventualmente já praticados pela Diretoria da Companhia e demais representantes legais da Companhia,
em consonância com as matérias acima. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado encerrou-se esta Assembleia, tendo sido lavrada a presente
ata que foi lida e aprovada pelos acionistas da Companhia (André Luiz Cunha Melo, Gilson Vieira da Silva e GAGNO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.,
representada por André Luiz Cunha Melo), que compareceram e assinaram o Livro de Atas de Assembleia Geral. Por fim, declaram o Sr. Presidente e o Sr.
Secretário da assembleia, que esta cópia é fiel a original e foi extraída do Livro de Atas de Assembleia Geral, confirmando, portanto, a sua autenticidade. 8.
ACIONISTAS PRESENTES: André Luiz Cunha Melo, Gilson Vieira da Silva e Gagno Participações Societárias Ltda, representada por André Luiz Cunha Melo.
Contagem, 05 de julho de 2022. André Luiz Cunha Melo - Presidente da Mesa; Gilson Vieira da Silva - Secretário. André Luiz Cunha Melo - Acionista; Gilson
Vieira da Silva - Acionista; Gagno Participações Societárias Ltda. Representada por André Luiz Cunha Melo - Acionista.
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ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 dias de julho de 2022, às 10h, na sede social da TRADIMAQ RIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (“Sociedade”), localizada na cidade de Contagem, estado de Minas
Gerais, na Rua Professor Pedro Coelho, 122, CEP 32.260-190, bairro de Inconfidentes. PRESENÇA:
Quotistas representando a totalidade do capital social da Sociedade. MESA: André Luiz Cunha Melo,
na qualidade de Presidente da Mesa; e Gilson Vieira da Silva, na qualidade de Secretária da Mesa.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista o comparecimento de todos os quotistas
da Sociedade, conforme faculta o art. 1.072, §2º, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
alterada. ORDEM DO DIA: deliberar sobre: (1) a celebração do “Instrumento Particular de Cessão de
Créditos Imobiliários e Outras Avenças”, celebrado entre a Sociedade, a OPEA SECURITIZADORA
S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o
nº 02.773.542/0001-22 (“Securitizadora”), a TRADIMAQ S.A., SociedadeAnônima com sede na cidade
de Contagem, na rua Humberto Demoro, 333, no bairro de Inconfidentes, no estado de Minas Gerais,
inscrita no CNPJ/ME nº 22.320.881/0001-60 (“Devedora” ou “Fiador”), na qualidade de devedora e
coobrigada (“Contrato de Cessão”), por meio da qual a Sociedade: (i) cederá à Securitizadora os
créditos imobiliários decorrentes dos seguintes contratos de locação, incluindo a totalidade dos
acessórios, tais como atualização monetária, encargos moratórios, multas, eventuais indenizações e
outras penalidades e/ou direito de regresso, garantias, reembolso de despesas, custas, honorários e
demais encargos contratuais e legais previstos nos referidos instrumentos (“Créditos Imobiliários
Locação”), os quais serão vinculados aos certificados de recebíveis imobiliários da 17ª emissão, série
única, da Securitizadora (“CRI”): (a) “Contrato de Locação de Imóvel para Fins Não Residenciais”,
celebrado entre Sociedade e Devedora em 02 de janeiro de 2022, referente ao imóvel localizado na
Rua Humberto Demoro, n.º 333, bairro Inconfidentes, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais
CEP 32260-000, (“Contrato de Locação Humberto Demoro” e “Imóvel Humberto Demoro”,
respectivamente) e (b) “Contrato de Locação de Imóvel para Fins Não Residenciais”, celebrado entre a
Sociedade e a Devedora em 02 de janeiro de 2022, referente ao imóvel localizado na Rua Professor
Pedro Coelho, n.º 122 – A, Bairro Inconfidentes, Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, CEP
32260-190 (“Contrato de Locação Pedro Coelho” e, quando referido em conjunto com o Contrato de
Locação Humberto Demoro, “Contratos de Locação”; e “Imóvel Pedro Coelho” e, em conjunto com o
Imóvel Humberto Demoro, “Imóveis”); e (ii) assumirá outras obrigações referentes aos Créditos
Imobiliários Locação e aos CRI, tais como a Coobrigação (conforme definida no Contrato de Cessão),
Recompra Compulsória (conforme definida no Contrato de Cessão), Pagamento Residual (conforme
definida no Contrato de Cessão), e a Multa Indenizatória (conforme definida no Contrato de Cessão);
(2) a outorga de garantia fidejussória, na modalidade de fiança, em garantia de todas as obrigações
assumidas pela Devedora por ocasião da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional, em série única, para colocação
privada da Devedora (“Debêntures”), incluindo, mas não se limitando, ao adimplemento (i) da totalidade
das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou
antecipado, inclusive decorrentes de juros, multas e penalidades relativas aos Créditos Imobiliários
Locação; (ii) de todas as obrigações assumidas pela Sociedade nos termos do Contrato de Cessão,
tais como a Coobrigação (conforme definida no Contrato de Cessão), Recompra Compulsória
(conforme definida no Contrato de Cessão), Pagamento Residual (conforme definido no Contrato de
Cessão) e a Multa Indenizatória (conforme definida no Contrato de Cessão); (iii) de quaisquer das
obrigações principais, acessórias e/ou moratórias, presentes e/ou futuras, assumidas ou que venham
a sê-lo, perante a Securitizadora, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, do Contrato de
Cessão e dos demais Documentos da Operação, o que inclui, mas não se limita, ao pagamento das
Debêntures, abrangendo o Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme definido na Escritura de
Emissão de Debêntures), a Remuneração (conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures);
(iv) o saldo devedor dos CRI, incluindo o pagamento dos custos, comissões, encargos e despesas
expressamente previstos nos demais Documentos da Operação e a totalidade das obrigações
acessórias, tais como, mas não se limitando a, encargos moratórios, multas, penalidades, despesas,
custas, honorários extrajudiciais razoavelmente incorridos ou arbitrados em juízo, indenizações,
comissões e demais encargos contratuais e legais previstos na Escritura de Emissão de Debêntures,
do Contrato de Cessão e dos demais Documentos da Operação; (v) bem como todo e qualquer custo
ou despesa razoável e comprovadamente incorrido pela Securitizadora em decorrência da emissão
dos CRI, ou incorridos pelos titulares dos CRI, inclusive honorários e despesas dos prestadores de
serviços, e em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais
necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos direitos decorrentes da Escritura de
Emissão de Debêntures, dos CRI, do Contrato de Cessão e dos demais Documentos da Operação,
devidamente comprovados (“Obrigações Garantidas”), nos termos do “Instrumento Particular De
Escritura Da 1ª (Primeira) Emissão De Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie
Com Garantia Real, E Com Garantia Fidejussória Adicional, Em Série Única, Para Colocação Privada,
Da Tradimaq S.A.”, a ser celebrado entre a Devedora, a Securitizadora e a Sociedade (“Escritura de
Emissão”); (3) autorizar a vinculação, pela Securitizadora, dos Créditos Imobiliários Locação e dos
créditos imobiliários oriundos da emissão das Debêntures, incluindo, mas não se limitando, a obrigação
de pagamento pela Companhia do valor nominal unitário das Debêntures, da atualização monetária
das Debêntures, da remuneração das Debêntures, bem como todos e quaisquer outros direitos
creditórios devidos pela Companhia por força das Debêntures, e a totalidade dos respectivos
acessórios, tais como encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas,
honorários, e demais encargos contratuais e legais previstos nos termos da Escritura de Emissão de
Debêntures (“Créditos Imobiliários Debêntures”) aos CRI; (4) celebração de todos os documentos
necessários à operação de emissão dos CRI (“Emissão”), incluindo os Documentos da Operação
(conforme definidos no Contrato de Cessão e na Escritura de Emissão); (5) autorizar a administração
da Sociedade negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão, incluindo
a Escritura de Emissão de Debêntures, o Contrato de Cessão e os demais Documentos da Operação,
e celebrar todos os documentos e praticar todos os atos relacionados à Emissão, incluindo, mas não
se limitando, à Escritura de Emissão, ao Contrato de Cessão e aos demais Documentos da Operação;
(5) a ratificação dos atos eventualmente já praticados pela administração da Sociedade e demais
representantes legais da Sociedade, em consonância com as matérias acima. DELIBERAÇÕES:
colocada a matéria em discussão e posterior votação, restaram UNANIMEMENTE APROVADAS, sem
quaisquer reservas ou ressalvas, todas as matérias constantes da ordem do dia, incluindo a celebração
da Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão e dos demais Documentos da Operação, a outorga
pela Sociedade das garantias reais e fidejussória, ficando a administração da Sociedade autorizada a
praticar, ou ainda, ratificado, todos os atos necessários para dar cumprimento à deliberação exposta
acima. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após lida e aprovada por todos os
presentes aprovada pelos quotistas (André Luiz Cunha Melo, Gilson Vieira da Silva e TRADIMAQ S.A.,
representada por André Luiz Cunha Melo e Gilson Vieira da Silva) e assinada. Por fim, declaram o
Presidente e Secretário que esta cópia é fiel do Livro de Reunião, confirmando, portanto, a sua
autenticidade. 05 de julho de 2022. Presidente da Mesa - André Luiz Cunha Melo; Secretário da Mesa
- Gilson Vieira da Silva. Sócios: Sócio: André Luiz Cunha Melo; Sócio: Gilson Vieira da Silva. Sócia:
Tradimaq S.A., representada pela Diretoria Executiva, André Luiz Cunha Melo e Gilson Viera da Silva.

BANCO BS2 S. A.
CNPJ nº. 71.027.866/0001-34 - NIRE 3130001011-2

ATA DAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA ÀS 15H30MIN
DO DIA 13 (TREZE) DE MAIO DE 2022 (DOIS MIL E VINTE E DOIS), LAVRADA NA FORMA

PREVISTA NO § 1º DO ART. 130 DA LEI Nº 6.404, DE 15/12/1976.
01 – data, Horário e Local da Assembleia: Realizada às 15h30Min (quinze horas e trinta
minutos) do dia 13 (treze) de maio 2022 (dois mil e vinte e dois), na sede social do Banco BS2
S.A., doravante referido, simplificadamente, como Banco, na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, 1.143, 16º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-403. 02
– Convocação: editais publicados no jornal “O Tempo” dos dias 29, 30 e 02/05/2022, na versão
digital e na impressa nas páginas 01 e 16, 15 e 13 respectivamente. 03 – Presença: acionistas
titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto, conforme assinaturas apostas
no livro próprio. 04 – Composição da Mesa: verificado o quórum legal e estatutário, a Assembleia
foi instalada pelo Presidente do Conselho de Administração do Banco, Sr. Marcos Grodetzky, e por
aclamação dos acionistas presentes, presidida e secretariada, respectivamente, pelos acionistas e
membros do referido Conselho, Senhores Gabriel Pentagna Guimarães e André Pentagna Guimarães
Salazar. 05 – Ordem do dia: Aprovar a emissão privada de bônus de subscrição pelo Banco. 06
– Deliberações: instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, resolveram os acionistas
presentes, portadores de ações com direito a voto (ordinárias), o seguinte: 06.1 – aprovar a emissão
privada de bônus de subscrição, pelo Banco, nos termos do art. 75 e seguintes da Lei nº 6.404, de
15/12/1976, destinados a dar cumprimento às condições estabelecidas no “Contrato de Parceria e
Acordo Operacional” celebrado em 11 de maio de 2022, entre o Banco e aAlgar Soluções em TIC S/A,
CNPJ nº 22.166.193/0001-98 com interveniência da Algar Telecom S.A., CNPJ nº 71.208.516/0001-74
(“Contrato de Parceria”), conforme características abaixo (“Bônus de Subscrição”):(i) Quantidade
de Bônus de Subscrição: Será emitido um único Bônus de Subscrição pelo Banco, observadas as
condições abaixo descritas; (ii) Subscritora: Algar Soluções em TIC S/A, com sede na Rua José
Alves Garcia, nº 415, em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38.400-668, inscrita no CNPJ
sob nº 71.208.516/0001-74; (iii) Preço da Emissão: O Bônus de Subscrição é emitido e adquirido pela
Subscritora mediante pagamento do preço de emissão de R$ 1,00 (um real), conforme o art. 77 da Lei
nº 6.404, de 15/12/1976; (iv) Série: O Bônus de Subscrição é emitido em uma única série; (v) Forma:
nominativo e representado pelo certificado emitido nos termos do Anexo I; (vi) Espécie, Classe e
Quantidade de Ações Objeto do Exercício: Em razão do exercício do Bônus de Subscrição, o Banco
deverá emitir ações preferenciais na quantidade e com as características e direitos estabelecidos no
Contrato de Parceria; (vii) Forma de Exercício: Nos termos do Contrato de Parceria; (viii) Preço de
Exercício: o Valor Econômico Parceiro, a ser calculado e quitado nos termos do Contrato de Parceria;
(ix) Vencimento: indeterminado; (x) Transferência e Oneração do Bônus de Subscrição. A Subscritora
poderá ceder, a qualquer tempo, em todo ou em parte, seus direitos e obrigações provenientes do
Bônus de Subscrição a quaisquer afiliadas sem o consentimento prévio por escrito do Banco. O
Banco não poderá ceder seus direitos e obrigações sob o Bônus de Subscrição. (xi) Renúncia ao
Direito de Preferência: O acionista do Banco declara, de maneira irrevogável e irretratável, que
renuncia desde logo ao direito de preferência sobre a emissão das ações a serem emitidas em
resultado do exercício do Bônus de Subscrição.07 – Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de
lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e pelos
acionistas presentes. Assinam: Marcos Grodetzky, Paulo Henrique Pentagna Guimarães, por si e
por Bonsucesso Holding Financeira S.A. - Gabriel Pentagna Guimarães, por si e por Bonsucesso
Holding Financeira S.A. - João Cláudio Pentagna Guimarães - André Pentagna Guimarães Salazar
– Marcos Antônio Vaz de Magalhães - Sandro Magno Garcia Costa. Belo Horizonte, 13 de maio de
2022. Confere com o original lavrado em livro próprio. Gabriel Pentagna Guimarães - Presidente da
Mesa. André Pentagna Guimarães Salazar - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Certifico o registro sob o nº 9383859 em 31/05/2022 da Empresa BANCO BS2 S.A., Nire 31300010112
e protocolo 222544732 - 30/05/2022. Autenticação: A6A94075EF41C8B2554894286603C15ED77.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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