
SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36 - NIRE nº 3530057560-1 - Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de fevereiro de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 09 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Sul Concessões e 
Participações S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000. 2. Convocação e Presença: Presente a 
acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando dispensada a convocação, nos termos do artigo 
124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinatura 
constante do Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: Lucas Bittencourt Lacreta; Secretário: Dênis 
Lacerda de Queiroz. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para colocação privada (“Debêntures”), com valor nominal 
unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, no valor total de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), nos termos do 
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da Sul Concessões e Participações S.A.” (“Escritura de Emissão” e 
“Emissão”, respectivamente), a ser celebrada entre a Companhia, na qualidade de emissora, e, ainda, os debenturistas listados 
na Escritura de Emissão (“Debenturistas”); (ii) autorização à diretoria da Emissora para praticar todos e quaisquer atos e 
assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta assembleia, 
especialmente para realização da Emissão, incluindo a Escritura de Emissão e seus aditamentos; e (iii) ratificação dos atos 
relacionados praticados pela Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da 
Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) aprovar a Emissão de Debêntures da 
Companhia, a serem distribuídas sob o regime de garantia firme de colocação, no montante de R$ 14.000.000,00 (quatorze 
milhões de reais), sendo que as Debêntures terão as seguintes principais características e condições: (a) Número da Emissão: 
a Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Companhia; (b) Número de Séries: a Emissão será realizada 
em série única; (c) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), na 
Data de Emissão (conforme definida abaixo); (d) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de 
colocação privada, sem qualquer esforço de venda ou intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição 
perante investidores. Não será admitida a colocação parcial das Debêntures; (e) Destinação de Recursos: Os recursos líquidos 
captados pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures serão utilizados para financiar (i) aquisição, pela Emissora, da 
quantidade de ações ordinárias e/ou preferenciais nominativas a ser definida na Escritura de Emissão, de emissão da Gravatal 
Saneamento SPE S/A (“Gravatal”), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.532.193/0001-03, da Gaivota Saneamento SPE S/A, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 30.458.930/0001-54 (“Gaivota”), da Guabiruba Saneamento SPE S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
36.842.483/0001-19 (“Guabiruba”) e da Sombrio Saneamento SPE S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.673.029/0001-70 
(“Sombrio” e, quando em conjunto com a Guabiruba, a Gaivota e a Gravatal, doravante referidas como “Subsidiárias” e, 
individualmente, como “Subsidiária”) e detidas por ATLANTIS SANEAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.796.042/0001-
80 (“Atlantis Saneamento” ou “Vendedor”) (“Acquisition Finance”); (ii) despesas e custos relacionados à estruturação das 
Debêntures, incluindo, mas não se limitando, todos os custos com prestadores de serviços no âmbito da Emissão e custos e 
despesas para constituição das Garantias; e (iii) o que sobejar dos itens acima, capital de giro da Emissora. (f) Data de 
Emissão: as Debêntures serão emitidas na data a ser definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (g) Tipo, Forma e 
Comprovação de Titularidade: as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas e 
certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro no “Livro de 
Registro de Debêntures Nominativas” da Companhia; (h) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis em 
ações de emissão da Companhia; (i) Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei 
das Sociedades por Ações. (j) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate 
antecipado, ocasiões em que a Emissora deverá proceder ao pagamento das Debêntures de acordo com os termos descritos na 
Escritura de Emissão e eventuais Encargos Moratórios, conforme o caso, as Debêntures terão vencimento em 31 de maio de 
2027. (k) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão 
(“Valor Nominal Unitário”); (l) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 14.000 (quatorze mil) Debêntures;  (m) Preço de 
Subscrição: O preço de subscrição e integralização das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário; (n) Forma de Subscrição 
e Integralização: As Debêntures deverão ser integralmente subscritas pelos Debenturistas, mediante a assinatura do boletim 
de subscrição das Debêntures, e integralizadas no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis (conforme termo a ser definido na Escritura 
de Emissão) contados da confirmação, pelos Debenturistas, do cumprimento das Condições Precedentes (conforme abaixo 
definidas). As Debêntures serão integralizadas em uma única data, à vista, em moeda corrente nacional, nas contas correntes 
e nos termos e condições a serem indicados na Escritura de Emissão (“Data de Integralização”); (o) Atualização Monetária: O 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário será atualizado monetariamente pela variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, calculado de forma pro 
rata temporis, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a Data de Integralização (inclusive) até a data 
da integral liquidação das Debêntures (exclusive) (“Atualização Monetária”), sendo que o produto da Atualização Monetária será 
incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso (“Valor Nominal 
Unitário Atualizado”). A Atualização Monetária será calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; 
(p) Juros Remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios 
correspondentes a 12,00% (doze inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração 
das Debêntures” ou “Juros Remuneratórios”). A Remuneração das Debêntures utilizará base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
Dias Úteis e será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o 
Valor Nominal Atualizado das Debêntures desde a Data de Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração das 
Debêntures (conforme abaixo definida) imediatamente anterior, conforme o caso, até a próxima Data de Pagamento da 
Remuneração das Debêntures. A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; 
(q) Pagamento dos Juros Remuneratórios: Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos pagamentos em decorrência de 
Resgate Antecipado Facultativo ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos 
nesta Escritura de Emissão, o pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado semestralmente, sempre no último Dia Útil 
dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo certo que (i) o primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado 
em 31 de maio de 2022; e (ii) os demais pagamentos dos Juros Remuneratórios ocorrerão sucessivamente, sendo o último 
pagamento devido na Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Pagamento”); (r) Amortização do Valor Nominal 
Atualizado: Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo ou de vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do 
Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, será amortizado em 6 (seis) parcelas semestrais consecutivas, devidas 
sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro dos anos de 2024 a 2027, sendo que a primeira parcela será devida em 
30 de novembro de 2024, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização, de acordo com 
as datas indicadas na 2ª (segunda) coluna da tabela abaixo e percentuais previstos na 3ª (terceira) coluna da tabela a seguir:

Parcela Data de Amortização das Debêntures Percentual do Valor Nominal Unitário Atualizado 
1 30 de novembro de 2024 16,667%
2 31 de maio de 2025 20,000%
3 30 de novembro de 2025 25,000%
4 31 de maio de 2026 33,333%
5 30 de novembro de 2026 50,000%
6 31 de maio de 2027 100,000%

(s) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora nas contas correntes 
a serem indicadas pelas Debenturistas, por escrito, à Companhia. Nenhum pagamento será realizado em conta que não for de 
titularidade das Debenturistas; (t) Encargos Moratórios. Sem prejuízo da Atualização Monetária e dos Juros Remuneratórios, 
ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida e não paga aos Debenturistas, os débitos em atraso 
ficarão sujeitos, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação 
ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (a) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido, 
calculados pro rata temporis; e (b) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) 
sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (u) Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada 
das Debêntures; (v) Condições Precedentes: A integralização das Debêntures pelos Debenturistas será feita nas contas 
correntes indicadas na Escritura de Emissão e estará sujeita ao atendimento das condições a serem previstas na Escritura de 
Emissão (“Condições Precedentes”); (w) Negociação. As Debêntures não serão registradas para negociação em qualquer 
mercado regulamentado de valores mobiliários. As transferências de titularidade das Debêntures serão realizadas por meio de 
operações privadas, as quais serão registradas no Livro de Registro de Transferência das Debêntures. As Debêntures poderão 
ser transferidas para quaisquer terceiros, conforme legislação aplicável, devendo os Debenturistas cedentes e o cessionário 
informarem tal transferência à Emissora, para seu registro no Livro de Registro de Transferência das Debêntures; (x) 
Publicidade. Sem prejuízo das publicações exigidas por lei, todos os atos e decisões relativos às Debêntures deverão ser 
comunicados, na forma de aviso, mediante comunicação a ser enviada aos Debenturistas na forma a ser prevista na Escritura 
de Emissão; (y) Resgate Antecipado Facultativo: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo até a 
Data de Vencimento das Debêntures (exclusive), e com aviso prévio aos Debenturistas, por meio de comunicação encaminhada 
nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos da data do evento, o resgate 
antecipado total ou parcial das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado 
Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo será realizado mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado ou 
do saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, acrescido (i) dos respectivos Juros Remuneratórios, calculados 
nos termos da Escritura de Emissão; (ii) dos Encargos Moratórios  devidos e não pagos até a data do referido resgate, se for o 
caso; e (iii) taxa de 1% (um por cento) ao ano sobre o saldo devedor pelo duration a decorrer da operação, com mínimo de 2% 
(dois por cento) sobre o saldo devedor. (z) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, na 
forma do disposto no § 3º do Artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020 
(“Aquisição Facultativa”), desde que aceito pelos Debenturistas, pelo valor que vier a ser acordado entre as partes para a 
compra e venda das Debêntures que vierem a ser objeto da Aquisição Facultativa; (aa) Garantias Reais: As Debêntures contarão 
com as seguintes garantias reais: (I) Alienação Fiduciária de Ações. Para assegurar o fiel, pontual e integral pagamento das e 
cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora 
relativas às Debêntures e demais obrigações assumidas no âmbito da Emissão, incluindo (i) as obrigações relativas ao pontual 
e integral pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário Atualizado, dos Juros Remuneratórios, dos Encargos Moratórios, 
das despesas de cobrança judicial e extrajudicial, e dos demais encargos aplicáveis, relativos às Debêntures, à Escritura de 
Emissão e aos demais documentos da Emissão, quando devidos, seja nas respectivas datas de pagamento ou em decorrência 
de Resgate Antecipado Facultativo ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, conforme previsto 
nesta Escritura de Emissão; (ii) as obrigações relativas a quaisquer outras obrigações pecuniárias assumidas pela Emissora 
nos termos das Debêntures, da Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia (conforme definido abaixo) e dos demais 
documentos da Emissão, incluindo obrigações de pagar honorários, despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou 
indenizações; e (iii) as obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância que os Debenturistas venham a desembolsar 
em decorrência da constituição, manutenção, realização, consolidação e/ou excussão ou execução de qualquer das Garantias 
(“Obrigações Garantidas”), a Atlantis Saneamento e a Emissora alienarão fiduciariamente, conforme aplicável, mediante a 
celebração de Contrato Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia (“Contrato de Alienação Fiduciária”): (a) a 
quantidade de ações ordinárias nominativas de emissão das Subsidiárias que vier a ser definida no Contrato de Alienação 
Fiduciária, bem como quaisquer novas ações que venham a ser subscritas ou de qualquer forma adquiridas pela Atlantis 
Saneamento e/ou a Emissora, seja na forma dos artigos 166, 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações de forma a manter 
o percentual lá estabelecido inalterado,  incluindo todos os direitos e frutos delas decorrentes, bem como cessão fiduciária de 
conta vinculada na qual serão depositados os rendimentos de tais ações (“Conta Dividendos” e “Alienação Fiduciária 
Acquisition Finance”, respectivamente); e (b) a quantidade de ações ordinárias nominativas de emissão de cada uma das 
Subsidiárias que são, e que vierem a ser, de titularidade da Emissora, bem como quaisquer novas ações que venham a ser 
subscritas ou de qualquer forma adquiridas pela Emissora, seja na forma dos artigos 166, 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades 
por Ações de forma a manter o percentual lá estabelecido inalterado,  incluindo todos os direitos e frutos delas decorrentes, a 
serem depositados na Conta Dividendos (“Alienação Fiduciária Debêntures Incentivadas” e, quando em conjunto com a 
Alienação Fiduciária Acquisition Finance, a seguir referidas simplesmente como “Alienação Fiduciária”). Nos termos dos artigos 
125 e 126 do Código Civil, e nos termos e condições descritos no Contrato de Alienação Fiduciária, a eficácia da Alienação 
Fiduciária Debêntures Incentivadas está condicionada à (i) efetiva aquisição, pela Emissora, da parcela das ações ordinárias 
de emissão das Subsidiárias que vier a ser definida no Contrato de Alienação Fiduciária; e (ii) à emissão, subscrição e 
integralização, pelos Debenturistas, das Debêntures Incentivadas (conforme definido no Contrato de Alienação Fiduciária);  nos 
termos e condições descritos no Contrato de Alienação Fiduciária (“Condição Suspensiva Alienação Fiduciária Debêntures 
Incentivadas”); e (II) Cessão Fiduciária. para assegurar o fiel, pontual e integral pagamento das e cumprimento das Obrigações 
Garantidas, as Subsidiárias cederão fiduciariamente, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do contrato de cessão 
fiduciária a ser celebrado entre as Subsidiárias, como cedentes, e os Debenturistas, como credores (“Contrato de Cessão 
Fiduciária” e, quando em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária, a seguir referidos como “Contratos de Garantia”), 
bem como nos termos de contrato de depósito a ser celebrado entre as Subsidiárias, o agente de garantias a ser contratado 
(“Agente de Garantias”), os Debenturistas e o banco a ser escolhido em comum acordo entre os Debenturistas e a Emissora 
(“Banco Depositário” e “Contrato de Depósito”, respectivamente): (i) direitos emergentes, atuais e futuros, dos contratos de 
concessão firmados pela respectiva Subsidiária com municípios Balneário Gaivota/SC, Guabiruba/SC, Gravatal/SC e Sombrio/
SC para a gestão dos sistemas de abastecimento de água e/ou de água e esgotamento sanitário, conforme listados no Anexo III 
à Escritura de Emissão (“Contratos de Concessão”); e (ii) dos direitos creditórios, atuais e futuros, provenientes das contas 
cedidas fiduciariamente e todas as contas de arrecadação das Subsidiárias que vierem a ser constituídas entre a data do 
Contrato de Cessão Fiduciária e o Contrato de Depósito (“Contas do Projeto”) no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária e, 
inclusive, porém não somente, as Aplicações Autorizadas (conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária), todos 
compreendendo, mas não se limitando ao direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, sejam ou 
venham a se tornar exigíveis e pendentes de pagamento à Emissora e/ou às Subsidiárias, conforme o caso, incluído o direito de 
receber todas as indenizações pela extinção de qualquer contrato ou relação jurídica acima listados (em conjunto, “Direitos 
Creditórios” e “Cessão Fiduciária”, e esta quando em conjunto com a Alienação Fiduciária, as “Garantias”). Nos termos dos 
artigos 125 e 126 do Código Civil, e nos termos e condições descritos no Contrato de Cessão Fiduciária, a eficácia da Cessão 
Fiduciária está condicionada à efetiva integralização das Debêntures pelos Debenturistas, a ser realizada na forma da Cláusula 
4.19 da Escritura de Emissão (“Condição Suspensiva Cessão Fiduciária”). (bb) Vencimento Antecipado: As Debêntures terão 
seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão; e (cc) Demais 
Características: As demais características das Debêntures e da Emissão encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão e 
nos demais documentos a ela pertinentes. (ii) autorizar a diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos e assinar 
todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta assembleia, especialmente 
para realização da Emissão, incluindo a Escritura de Emissão e seus aditamentos, bem como ratificação de todos e quaisquer 
atos até então praticados e todos e quaisquer documentos até então assinados pela diretoria da Companhia com relação à 
Emissão. (iii) a ratificação de todos os atos relacionados às matérias acima que tenham sido praticados pela Diretoria da 
Companhia anteriormente à data desta Assembleia Geral Extraordinária. (iv) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a 
Assembleia foi encerrada, sendo a presente ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pela acionista presente, 
Norte Saneamento S.A., pelo Presidente da Mesa, Sr. Lucas Bittencourt Lacreta, e pelo secretário, Sr. Dênis Lacerda de Queiroz.  
São Paulo/SP, 09 de fevereiro de 2022. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Lucas Bittencourt Lacreta - 
Presidente, Dênis Lacerda de Queiroz - Secretário. Acionista: Norte Saneamento S.A. - Lucas Bittencourt Lacreta - Diretor, Dênis 
Lacerda de Queiroz - Diretor. JUCESP em 15/02/2022 sob o nº 89.458/22-9. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sexta-feira, 18/02/2022
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