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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2022. Ata lavrada na 
forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e alterações 
posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 17 do mês de janeiro do 
ano de 2022, às 09 horas, na sede social da State Grid Brazil Holding S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida 
Presidente Vargas, nº 955, 15º andar, sala 1.501 (parte), CEP 20071-004, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro. 2. PRESENÇA: Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da 
Companhia, como se verificou pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. CONVOCAÇÃO: 
Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença de todas as Acionistas, na forma do disposto no 
parágrafo 4º do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada. 4. MESA: Presidente: Lyu Shirong; 
Secretário: Zhongjiao Chang. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) os termos e condições 
do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da Silvânia Transmissora de Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”, “Emissão”, “Debêntures” 
e “Emissora”, respectivamente); (ii) a outorga, pela Companhia, da Fiança (conforme definido abaixo) em garantia de 
todas as obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão; 
(iii) a assunção das obrigações a serem previstas na Escritura de Emissão, de acordo com os termos da Escritura de 
Emissão; (iv) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores no 
âmbito da Emissão; e (v) a autorização à Diretoria da Companhia e/ou aos seus procuradores para praticar e assinar 
todos e quaisquer documentos necessários a realização dos itens (i) a (iv) acima. 6. DELIBERAÇÕES: Após a 
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes 
deliberações, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 6.1. Aprovar os termos e condições da Escritura de Emissão. 
As Debêntures terão as seguintes principais características: (a) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será 
de R$235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (b) 
Data da Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das Debêntures é 25 de janeiro de 2022 
(“Data de Emissão”); (c) Atualização Monetária: As Debêntures não serão atualizadas monetariamente; (d) Juros 
Remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 
100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um 
dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua 
página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa de 1,40% (um 
inteiro e quarenta centésimos por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis (“Spread” e, em conjunto com a Taxa DI, “Juros Remuneratórios”), calculados de forma exponencial e cumulativa 
pro rata temporis por Dias Úteis decorridos no Período de Capitalização das Debêntures (conforme definido na 
Escritura de Emissão). Os Juros Remuneratórios das Debêntures serão calculados de forma exponencial e 
cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, desde a Data da Primeira Integralização ou desde a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento dos Juros Remuneratórios, de acordo 
com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (e) Amortização do Valor Nominal Unitário: Ressalvadas as 
hipóteses de liquidação antecipada em razão de aquisição facultativa, do resgate antecipado total das Debêntures 
decorrente de oferta de resgate antecipado, de resgate antecipado facultativo total e/ou do vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário 
das Debêntures será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento (“Data de Amortização das 
Debêntures”); (f) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de (i) aquisição facultativa, com o 
consequente cancelamento da totalidade das Debêntures; (ii) resgate antecipado facultativo total com o consequente 
cancelamento da totalidade das Debêntures; (iii) oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures com o 
consequente cancelamento das Debêntures; e (iv) vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 
Debêntures, ocasiões em que a Emissora obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures pelo Valor Nominal 
Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios e eventuais encargos devidos, e em observância à regulamentação 
aplicável, as Debêntures terão prazo de 3 (três) anos, vencendo-se, portanto, em 25 de janeiro de 2025 (“Data de 
Vencimento das Debêntures”); (g) Encargos Moratórios: Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo 
impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida 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: (i) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante 
devido calculados pro rata temporis; e (ii) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% 
(dois por cento) sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”). 6.2. Aprovar a outorga, pela Companhia, 
de garantia fidejussória, na forma de fiança, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em 
garantia ao fiel, pontual e integral pagamento de todas as obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias a 
serem assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura de Emissão, tais como Valor Total da Emissão, na sua data 
de emissão, acrescido dos Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, conforme aplicável, inclusive honorários 
do Agente Fiduciário e despesas judiciais e extrajudiciais comprovadamente incorridas pelo Agente Fiduciário ou 
Debenturistas na constituição, formalização, execução e/ou excussão das garantias das Debêntures previstas na 
Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”) e a renúncia aos benefícios de ordem previstos nos artigos 366, 821, 
827, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil, e dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 
(“Fiança”). A Fiança permanecerá em vigor até o cumprimento integral das Obrigações Garantidas. 6.3. Autorizar a 
Companhia a assumir as obrigações a serem previstas na Escritura de Emissão, de acordo com os termos da 
Escritura de Emissão. 6.4. Ratificar, nesta data, todos e quaisquer atos até então adotados e todos e quaisquer 
documentos até então assinados pelos diretores da Companhia e/ou pelos seus procuradores para a implementação 
da Emissão. 6.5. Autorizar a Diretoria da Companhia e/ou aos seus procuradores à (a) negociar os termos e condições 
das Debêntures e da Fiança, observados os limites aprovados nesta assembleia; e (b) adotar todos e quaisquer atos 
necessários e/ou convenientes à implementação e formalização das deliberações tomadas nesta assembleia, 
incluindo mas não se limitando à celebração da Escritura de Emissão, sem prejuízo de outros eventuais aditamentos 
e todos os demais instrumentos que se façam necessários à Emissão e/ou à outorga da Fiança. 7. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e 
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2022. Lyu Shirong Presidente 
- Zhongjiao Chang - Secretário. Acionistas: INTERNATIONAL GRID HOLDINGS LIMITED - Xi Zongyue; Changwei 
Chen. TOP VIEW GRID INVESTIMENT LIMITED - Xi Zongyue; Changwei Chen. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 
4738054 em 25/01/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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