Quarta-feira, 13/04/2022

ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.
CNPJ/ME nº 34.186.669/0001-31 - NIRE 33.30033241-3
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de abril de 2022. Data, Hora e Local: Aos 06 dias do mês
de abril de 2022, às 19 horas, na sede social da Origem Energia Alagoas S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Mena Barreto, nº 120, Botafogo, CEP 22.271-100. Presença:
Presentes todos os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme se
verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas em Assembleias Gerais da Companhia.
Composição da Mesa: Presidente – Sr. Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan; Secretário – Sr. Luiz Felipe Coutinho Martins Filho. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações e do
artigo 17, parágrafo único, alínea “i” do Estatuto Social da Companhia, a realização, pela Companhia, da 1ª (primeira)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 (duas) séries, da espécie com garantia real, no
valor total de R$ 690.413.000,00 (seiscentos e noventa milhões, quatrocentos e treze mil reais) (“Emissão”), as quais
serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta Restrita”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª
(Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Origem Energia Alagoas S.A.”, a ser celebrado entre a
Companhia e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de representante dos interesses
da comunhão dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário”, “Debenturistas” e “Escritura de Emissão”, respectivamente); (b) a outorga, pela Companhia, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, e do Agente de Swap (conforme definido abaixo), em garantia do fiel, pontual e integral pagamento das Obrigações Garantidas
(conforme definido abaixo), (i) da Alienação Fiduciária de Equipamentos (conforme definido abaixo), nos termos do
Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos (conforme definido abaixo); (ii) do Penhor das Concessões (conforme definido abaixo), nos termos do Contrato de Penhor das Concessões (conforme definido abaixo); (iii) do Penhor de
Petróleo e Gás (conforme definido abaixo), nos termos do Contrato de Penhor de Petróleo e Gás (conforme definido
abaixo); (iv) da Cessão Condicional de Direitos (conforme definido abaixo), nos termos do Contrato de Cessão Condicional (conforme definido abaixo); (v) da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme definido abaixo), nos
termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme definido abaixo); e (vi) da Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios de Swap (conforme definido abaixo), nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios de Swap (conforme definido abaixo); (c) a celebração, como interveniente anuente, do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, a ser celebrado ente a Acionista, o Agente Fiduciário, o Agente de Swap e a Companhia, e de
seus eventuais aditamentos; (d) a celebração do “Contrato de Operações de Derivativos” (“Contrato de Swap”), a ser
celebrado entre a Companhia e o Banco Bradesco S.A. (“Agente de Swap”), bem como as eventuais confirmações que
sejam necessárias para o aperfeiçoamento e realização da operação de derivativos (“Operação de Swap”); (e) a autorização aos representantes legais da Companhia para (i) negociar e estabelecer todos os termos e condições que
venham a ser aplicáveis à Emissão, às Debêntures, à Oferta Restrita, à Operação de Swap, à Alienação Fiduciária de
Equipamentos (conforme definido abaixo), ao Penhor das Concessões (conforme definido abaixo), ao Penhor de Petróleo e Gás (conforme definido abaixo), à Cessão Condicional de Direitos (conforme definido abaixo), à Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme definido abaixo) e à Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Swap (conforme definido abaixo), (ii) celebrar a Escritura de Emissão, os Contratos de Garantia (conforme definido abaixo), o
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios do Swap, o Contrato de Swap e o Contrato de Distribuição
(conforme definido abaixo), bem como seus eventuais aditamentos, e, dentro dos limites das obrigações a serem assumidas no âmbito da Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia (conforme definido abaixo), do Contrato de
Swap, do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Swap e do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo), assinar quaisquer outros instrumentos, notificações, declarações e documentos e seus eventuais aditamentos relacionados à Emissão, às Debêntures, à Oferta Restrita, à Operação de Swap, às Garantias Reais (conforme
definido abaixo) e à Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Swap, que venham a ser necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento da Emissão, da Oferta Restrita, da Operação de
Swap, das Garantias Reais (conforme definido abaixo) e da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Swap, (iii)
contratar os prestadores de serviços necessários para a realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas
não se limitando a, os Coordenadores (conforme definido abaixo), o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante (conforme
definido abaixo), o Escriturador (conforme definido abaixo), o Agente de Swap, o banco depositário das contas correntes vinculadas à Emissão e os assessores legais da Oferta Restrita, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os honorários, e (iv) praticar todos e quaisquer atos necessários para efetivar as matérias acima, definir e aprovar o teor dos documentos da Emissão, da Operação de Swap e da Oferta Restrita e assinar
os documentos necessários à sua realização, bem como seus eventuais aditamentos, incluindo, mas não se limitando
a, a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes e a tomada das
medidas necessárias perante a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), a ANBIMA – Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), a CVM ou quaisquer outros órgãos ou autarquias
junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a realização da Emissão e da Oferta Restrita; e
(f) a outorga de procurações, em favor do Agente Fiduciário e do Agente de Swap, nos termos previstos nos Contratos
de Garantia e no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Swap, e com prazo de vigência até o fim dos
respectivos contratos; e (g) a ratificação de todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia relacionados às matérias acima. Deliberações: Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os
seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos dos
presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas: (a) aprovar a realização da Emissão e da Oferta Restrita, de acordo
com os seguintes termos e condições: (i) Número da Emissão: a Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de
debêntures da Companhia; (ii) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R$ 690.413.000,00 (seiscentos e noventa milhões, quatrocentos e treze mil reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo) (“Valor Total da
Emissão”), sendo (i) R$ 345.207.000,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e sete mil reais) correspondentes às Debêntures da Primeira Série (conforme definido abaixo); e (ii) R$ 345.206.000,00 (trezentos e quarenta e
cinco milhões, duzentos e seis mil reais) correspondentes às Debêntures da Segunda Série (conforme definido abaixo). (iii) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 06 de abril
de 2022 (“Data de Emissão”); (iv) Data de Início da Rentabilidade: para todos os fins e efeitos legais, a data de início
da rentabilidade será a data da primeira integralização das Debêntures, no caso das Debêntures da Primeira Série, e
a Data de Emissão, no caso das Debêntures da Segunda Série (“Data de Início da Rentabilidade”); (v) Número de
Séries: a Emissão será realizada em 2 (duas) séries; (vi) Quantidade de Debêntures: a Emissão será composta de
690.413 (seiscentas e noventa mil e quatrocentas e treze) Debêntures, sendo que serão emitidas (i) 345.207 (trezentas
e quarenta e cinco mil e duzentas e sete) Debêntures a serem distribuídas no âmbito da primeira série (“Debêntures
da Primeira Série”); e (ii) 345.206 (trezentas e quarenta e cinco mil e duzentas e seis) Debêntures a serem distribuídas
no âmbito da segunda série (“Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, as
“Debêntures”); (vii) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil reais)
na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (viii) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, ou seja, não
conversíveis em ações de emissão da Companhia; (ix) Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real,
nos termos da Escritura de Emissão e nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; (x) Atualização
Monetária das Debêntures da Primeira Série: o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da Primeira Série não será atualizado monetariamente; (xi) Atualização Monetária das Debêntures da
Segunda Série: o Valor Nominal Unitário, ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, das Debêntures
da Segunda Série será atualizado pelo valor da cotação da taxa de câmbio de fechamento, para venda, do dólar norte-americano, disponível no Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN, por meio do Sistema PTAX, conforme divulgada na página do Banco Central na página da rede mundial de computadores – https://www.bcb.gov.br/
estabilidadefinanceira/historicocotacoes, na opção “Cotações e Boletins – Cotações de fechamento de todas as moedas em uma data”, que será utilizada com 4 (quatro) casas decimais do Dia Útil imediatamente anterior à data de referência (“Taxa de Câmbio”) a partir da respectiva Data de Início de Rentabilidade até a data do seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária das Debêntures da Segunda Série”), sendo o produto da atualização automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, conforme
o caso, para fins de cálculo do valor pecuniário de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão (“Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série”), segundo a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão;
(xii) Remuneração das Debêntures da Primeira Série: o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extragrupo, 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 rede mundial de computadores (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI Over”), acrescida de uma sobretaxa (spread) equivalente a 2,57% (dois inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração das Debêntures da Primeira Série”). A Remuneração das Debêntures da
Primeira Série será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, conforme o
caso, a partir da respectiva Data de Início da Rentabilidade, ou Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido abaixo) das Debêntures da Primeira Série imediatamente anterior (inclusive), até a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série subsequente, data de declaração de vencimento antecipado nos termos da
Escritura de Emissão ou data de um eventual Resgate Antecipado Obrigatório Total, Resgate Antecipado Facultativo
Total, Oferta de Resgate Antecipado Facultativo ou Amortização Extraordinária (exclusive), o que ocorrer primeiro. A
Remuneração das Debêntures da Primeira Série será calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura
de Emissão; (xiii) Remuneração das Debêntures da Segunda Série: sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das
Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios lineares correspondentes a 6,59% (seis inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) ao ano-base de 360 dias corridos (“Remuneração das Debêntures da Segunda
Série”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série a partir da respectiva
Data de Início da Rentabilidade, ou Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série imediatamente anterior (inclusive), até a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série subsequente, data de declaração de vencimento antecipado nos termos da Escritura de Emissão ou na data de um eventual
Resgate Antecipado Obrigatório Total, Resgate Antecipado Facultativo Total, Oferta de Resgate Antecipado Facultativo
ou Amortização Extraordinária (exclusive), o que ocorrer primeiro (“Remuneração das Debêntures da Segunda Série”
e, em conjunto com a Remuneração das Debêntures da Primeira Série, a “Remuneração”). A Remuneração das Debêntures da Segunda Série será calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (xiv) Pagamento da Remuneração: ressalvadas as hipóteses de pagamento em decorrência do vencimento antecipado das
obrigações decorrentes das Debêntures, Resgate Antecipado Obrigatório Total, Resgate Antecipado Facultativo Total,
Oferta de Resgate Antecipado Facultativo ou Amortização Extraordinária, o pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série e da Remuneração das Debêntures da Segunda Série será realizado em parcelas trimestrais
e consecutivas, devidas sempre no dia 15 (quinze) dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano,
sendo que a primeira parcela será devida em 15 de junho de 2022, até a Data de Vencimento da respectiva Série (cada
uma, uma “Data de Pagamento da Remuneração”). Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão aqueles que forem titulares das Debêntures no encerramento do Dia Útil
imediatamente anterior à respectiva data de pagamento; (xv) Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da Primeira Série: ressalvadas as hipóteses de pagamento em decorrência do vencimento antecipado
das obrigações decorrentes das Debêntures, Resgate Antecipado Obrigatório Total, Resgate Antecipado Facultativo
Total ou Oferta de Resgate Antecipado Facultativo ou Amortização Extraordinária, o saldo do Valor Nominal Unitário
das Debêntures da Primeira Série, será amortizado em 21 (vinte e uma) parcelas trimestrais e consecutivas, sendo o
primeiro pagamento devido em 15 de março de 2023, e o último pagamento devido na Data de Vencimento (cada uma,
uma “Data de Amortização das Debêntures da Primeira Série”), conforme cronograma a ser previsto na Escritura de
Emissão; (xvi) Amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série: ressalvadas
as hipóteses de pagamento em decorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures,
Resgate Antecipado Obrigatório Total, Resgate Antecipado Facultativo Total ou Oferta de Resgate Antecipado Facultativo ou Amortização Extraordinária, o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série, será amortizado em 21 (vinte e uma) parcelas trimestrais e consecutivas, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de março
de 2023, e o último pagamento devido na Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Amortização das Debêntures
da Segunda Série” e, em conjunto com uma Data de Amortização das Debêntures da Primeira Série, uma “Data de
Amortização”), conforme cronograma previsto na Escritura de Emissão; (xvii) Repactuação Programada: as Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (xviii) Forma, Tipo e Comprovação da Titularidade: as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, e, para todos os
fins de direito, sua titularidade será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, conforme o caso, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela B3, em nome de cada Debenturista; (xix) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob regime de garantia firme de colocação para o
Valor Total da Emissão, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”, sendo a instituição intermediária líder “Coordenador Líder”), por meio do MDA
(conforme definido abaixo), administrado e operacionalizado pela B3, de acordo com os termos previstos no “Instrumento Particular de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries, da Espécie Com
Garantia Real, Para Distribuição Pública, da Origem Energia Alagoas S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e os
Coordenadores (“Contrato de Distribuição”); (xx) Público-Alvo da Oferta Restrita: o público-alvo da Oferta Restrita é
composto exclusivamente pelos investidores profissionais, conforme definição constante do artigo 11 da Resolução
CVM n° 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 30”) (“Investidores Profissionais”); (xxi) Plano
de Distribuição: os Coordenadores organizarão a distribuição e colocação das Debêntures, observado o disposto na
Instrução CVM 476 e no Contrato de Distribuição, de forma a assegurar: (i) que o tratamento conferido aos Investidores
Profissionais, seja justo e equitativo; e (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco dos clientes dos Coordenadores. O plano de distribuição será fixado pelos Coordenadores, em conjunto com a Companhia, levando em consideração suas relações com investidores e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Companhia (“Plano de Distribuição”). O Plano de Distribuição será estabelecido mediante os termos previstos
na Escritura de Emissão; (xxii) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: as Debêntures da Primeira Série
serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal
Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 (“Preço de Subscrição Inicial das Debêntures da
Primeira Série). Caso qualquer Debênture da Primeira Série venha a ser integralizada em data diversa e posterior à
primeira data de integralização (“Primeira Data de Integralização”), a integralização deverá considerar o seu Valor
Nominal Unitário, acrescido da Remuneração da Primeira Série, calculada pro rata temporis a partir da respectiva Data
de Início da Rentabilidade (inclusive) até a data de sua efetiva integralização (exclusive (“Preço de Subscrição Final
das Debêntures da Primeira Série” e, em conjunto com o Preço Inicial das Debêntures da Primeira Série, “Preço de
Subscrição das Debêntures da Primeira Série”). As Debêntures da Segunda Série serão subscritas e integralizadas à
vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição, pelo Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da

Segunda Série, acrescido da Remuneração da Segunda Série, calculada pro rata temporis a partir da respectiva Data
de Início da Rentabilidade (inclusive) até a data de sua efetiva integralização (exclusive) de acordo com as normas de
liquidação aplicáveis à B3 (“Preço de Subscrição das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com o Preço de
Subscrição das Debêntures da Primeira Série, “Preço de Subscrição”). As Debêntures poderão ser subscrita com ágio
ou deságio, a ser definido, se for o caso, no ato de subscrição, desde que ofertado em igualdade de condições a todos
os investidores da mesma Série em cada data de integralização; (xxiii) Depósito para Distribuição, Negociação e
Custódia Eletrônico: as Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA
– Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada
financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores
Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente
por meio da B3. Não obstante o disposto na acima, as Debêntures somente poderão ser negociadas entre investidores
qualificados, conforme definição constante do artigo 12 da Resolução CVM 30, nos mercados regulamentados de valores mobiliários, depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada data de subscrição ou aquisição por Investidores Profissionais, observado o disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, bem como o disposto em seu
parágrafo 1º do artigo 15, condicionado ao cumprimento pela Companhia das obrigações previstas no artigo 17 da
Instrução CVM 476; e observadas, ainda, as disposições legais e regulamentares aplicáveis. O prazo de 90 (noventa)
dias de restrição de negociação das Debêntures não será aplicável na hipótese do exercício da garantia firme de colocação pelos Coordenadores observados, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos artigos
2º e 3º da Instrução CVM 476; (xxiv) Destinação dos Recursos: A totalidade dos recursos líquidos captados pela
Companhia por meio da presente Emissão será destinada ao (i) reembolso ao Acionista da Companhia, por meio de
redução de capital limitada ao Valor Total da Emissão, de recursos que tenham sido utilizados para a composição do
valor necessário para satisfação das condições de pagamento dispostas no “Purchase and Sale Agreement”, celebrado
em 5 de julho de 2021 entre a Companhia e a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”), para fins de aquisição,
pela Companhia, da totalidade dos direitos e obrigações da Petrobras em relação aos ativos indicados na Escritura de
Emissão (respectivamente, o “Contrato de Compra e Venda”, o “Projeto” e “Polo Alagoas”); e (ii) o que sobejar, para
reforço de caixa da Companhia; (xxv) Garantias Reais: em garantia do fiel, pontual e integral pagamento e/ou cumprimento de quaisquer das obrigações da Companhia, principais, acessórias e/ou moratórias, presentes e/ou futuras,
assumidas ou que venham a sê-las, perante os Debenturistas, o que inclui, mas não se limita a, o pagamento do Valor
Nominal Unitário, da Remuneração, dos Encargos Moratórios, custos, comissões, encargos, despesas, multas, penalidades, honorários arbitrados em juízo ou definidos fora dele, indenizações, comissões e demais encargos contratuais
e legais previstos na Escritura de Emissão, bem como o ressarcimento de todo e qualquer custo, encargo, despesa ou
importância que o Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas venham a desembolsar por conta da constituição e/ou
aperfeiçoamento das Garantias (conforme definido abaixo), bem como em decorrência de processos, procedimentos
e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Debenturistas decorrentes da Escritura de Emissão e do Agente de Swap, nos termos do Contrato de Swap (“Obrigações Garantidas”), nos termos descritos na Escritura de Emissão, a Companhia e a Acionista, de forma irrevogável e irretratável,
constituem em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, as seguintes garantias reais (“Garantias
Reais” ou “Garantias”): (a) alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Companhia de titularidade da
Origem Energia S.A. (“Acionista”), bem como (a) todas as ações: (1) derivadas de desdobramento, grupamento ou
bonificação, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de alienação das ações de emissão da
Companhia e quaisquer bens ou títulos nos quais as ações de emissão da Companhia sejam convertidas (incluindo
quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários); (2) oriundas da subscrição de novas ações representativas do
capital social da Companhia, bem como de bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação societária da Acionista na Companhia; e (3) de emissão da Companhia recebidas, conferidas e/ou adquiridas pela Acionista (direta ou indiretamente) por meio de consolidação, fusão, cisão, incorporação, permuta, substituição, divisão, reorganização societária ou de qualquer outra forma (observadas as restrições previstas no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e
na Escritura de Emissão, conforme aplicável), sejam tais ações ou direitos atualmente ou futuramente detidas pela
Acionista (em conjunto, as “Ações”), e (b) todos os dividendos (em dinheiro, espécie ou mediante distribuição de novas
ações), lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remuneração, bonificações, direitos econômicos, juros sobre
capital próprio, distribuições, reembolso de capital, bônus e demais valores efetivamente creditados, pagos, entregues,
recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos à Acionista em razão da titularidade das
Ações, sem limitar, todas as preferências e vantagens que forem atribuídas expressamente às Ações, a qualquer título,
inclusive lucros, proventos decorrentes do fluxo de dividendos, juros sobre o capital próprio, valores devidos por conta
de redução de capital, amortização, resgate, reembolso ou outra operação e todos os demais proventos ou valores que
de qualquer outra forma tenham sido e/ou que venham a ser declarados e ainda não tenham sido distribuídos, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de disposição ou alienação das Ações, e quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais as Ações sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores
mobiliários) (“Ações Alienadas Fiduciariamente” e “Alienação Fiduciária de Ações”, respectivamente), nos termos do
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Acionista, na
qualidade de alienante, a Companhia, na qualidade de interveniente anuente, o Banco Bradesco S.A., na qualidade de
agente de swap (“Agente de Swap”), e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”); (b) alienação
fiduciária das máquinas, equipamentos e ativos em estoque relativos ao Projeto (“Alienação Fiduciária Equipamentos”),
nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Equipamentos e Outras Avenças” a ser celebrado
entre a Companhia, na qualidade de alienante, o Agente de Swap e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos”); (c) penhor da totalidade dos direitos da Companhia emergentes de suas respectivas participações nos Contratos de Concessão (conforme definido na Escritura de Emissão), conforme aditados e/ou renovados
de tempos em tempos (“Penhor das Concessões”), nos termos do “Instrumento Particular de Penhor de Direitos
Emergentes das Concessões e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de empenhante, o
Agente de Swap e o Agente Fiduciário (“Contrato de Penhor das Concessões”); (d) penhor, pela Companhia, de todos
os direitos, títulos e interesses da Companhia no petróleo e no gás produzido no âmbito do Projeto (“Penhor de Petróleo e Gás”), nos termos do “Instrumento Particular de Penhor de Petróleo e Gás e Outras Avenças”, a ser celebrado
entre a Companhia, na qualidade de empenhante, o Agente de Swap e o Agente Fiduciário (“Contrato de Penhor de
Petróleo e Gás”); (e) cessão condicional de direitos de certos contratos do Projeto (“Cessão Condicional”), nos termos
do “Instrumento Particular de Cessão Condicional de Direitos e Contratos em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de cedente, o Agente de Swap e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão
Condicional”); (f) cessão fiduciária de (a) todos e quaisquer direitos creditórios da Companhia, principais e acessórios,
atuais e futuros, decorrentes, relacionados, e/ou emergentes (1) de cada um dos contratos de venda de óleo celebrados ou que venham a ser celebrados pelas Companhia no âmbito do Projeto; e (2) de cada um dos contratos de venda
de gás celebrados ou que venham a ser celebrados pela Companhia no âmbito do Projeto; (b) dos ajustes positivos do
Derivativo de Petróleo (conforme definido na Escritura de Emissão); e (c) todos os direitos creditórios da Companhia,
principais e acessórios, atuais e futuros, decorrentes da titularidade, pela Companhia, da Conta Centralizadora (conforme definido no Contrato e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios), de titularidade da Companhia, mas não movimentável por ela, na qual deverão passar, no mínimo, R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) por
ano, nos termos e condições previstos no instrumento, bem como os recursos depositados, transitados e/ou mantidos
ou a serem mantidos na Conta Centralizadora a qualquer tempo, inclusive os Investimentos Permitidos (conforme
definido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios), bem como todos os seus frutos e rendimentos
(“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), nos termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de cedente, o Agente de Swap e o
Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” e, em conjunto com o Contrato de Alienação
Fiduciária de Ações, o Contrato de Penhor de Petróleo e Gás, o Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos, o
Contrato de Penhor das Concessões e o Contrato de Cessão Condicional, os “Contratos de Garantia”); (g) Adicionalmente, como garantia adicional das Debêntures da Primeira Série, a Companhia cederá fiduciariamente todos os direitos e créditos, atuais e futuros, decorrentes do lucro que a Companhia auferiria oriundo das operações de opção
flexíveis não padronizadas, termo de moeda e swaps cambiais, caso exista variação positiva, no âmbito do Contrato
de Swap, nos termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças – Recebíveis de Swap”, a ser celebrado, entre a Companhia, na qualidade de cedente e o Agente de Swap (respectivamente, “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Swap” e “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de
Swap”). (xxvi) Compartilhamento das Garantias Reais: As Garantias Reais são outorgadas em benefício conjunto
do Agente de Swap, no âmbito do Contrato de Swap e dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, e
serão compartilhadas nos mesmos termos, pari passu e em mesmo grau de senioridade, proporcionalmente ao saldo
devedor com o Agente de Swap e os Debenturistas, sem ordem de preferência de recebimento no caso de excussão,
conforme detalhado nos Contratos de Garantia (“Compartilhamento das Garantias Reais”); (xxvii) Prazo e Data de
Vencimento: ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures, Resgate Antecipado Obrigatório
Total, Resgate Antecipado Facultativo Total e Oferta de Resgate Antecipado Facultativo nos termos previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 2170 (dois mil, cento e setenta) dias corridos contados
da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de março de 2028 (“Data de Vencimento”); (xxviii) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir da Data de Emissão, realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures de ambas as Séries (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela Companhia será equivalente ao (i) Valor Nominal
Unitário das Debêntures da Primeira Série ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e o
Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série, acrescido (ii) da Remuneração, calculada pro
rata temporis, desde a Data de Início da Rentabilidade ou da Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo Total, (iii)
dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate, e (iv) exclusivamente em relação às
Debêntures da Segunda Série, de um prêmio flat incidente sobre os montantes indicados nas alíneas (i) e (ii) acima,
equivalente aos percentuais apresentados na tabela a ser prevista na Escritura de Emissão (“Prêmio” e “Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total”, respectivamente); (xxix) Resgate Antecipado Obrigatório Total: a Companhia deverá realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Obrigatório”), com o consequente cancelamento de tais Debêntures, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão,
caso (i) a Companhia não obtenha a renovação dos Contratos de Concessão junto à ANP e/ou Ministério de Minas e
Energia (“MME”), conforme aplicável, até 31 de dezembro de 2024; ou (ii) caso o PSS Energy Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia – Investimento no Exterior (ou outro fundo de investimento em participações gerido
pela Prisma Capital) deixe de (a) ser titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria
dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da Companhia; e
(b) usar efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, conforme definição prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações (“Troca de Controle”) (em conjunto
“Eventos de Pré-Pagamento”). Caso ocorra um Evento de Pré-Pagamento, a Companhia deverá realizar o Resgate
Antecipado Obrigatório da totalidade das Debêntures em até 5 (cinco) Dias Úteis contados, conforme o caso: (x) da
não obtenção da renovação dos Contratos de Concessão no prazo acima mencionado; e/ou (y) da data do fechamento da operação em que seja realizada a Troca de Controle, direta ou indireta, da Companhia. (xxx) Amortização Extraordinária: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir da Data de Emissão, realizar a amortização extraordinária parcial facultativa das Debêntures de ambas as Séries, de forma pari passu, proporcional ao Valor Nominal
Unitário das Debêntures da Primeira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e do
Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série (“Amortização Extraordinária”). Por ocasião da
Amortização Extraordinária, o valor devido pela Companhia será equivalente a (i) parcela do Valor Nominal Unitário
das Debêntures da Primeira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e do Valor
Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, acrescido (ii) da Remuneração,
calculada pro rata temporis, desde a Data de Início da Rentabilidade ou da Data de Pagamento da Remuneração das
Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento da Amortização Extraordinária,
(iii) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate, e (iv) exclusivamente em relação às
Debêntures da Segunda Série, de Prêmio incidente sobre os montantes indicados nas alíneas (i) e (ii) acima nas hipóteses previstas na Escritura de Emissão (“Valor da Amortização Extraordinária”, respectivamente); (xxxi) Oferta de
Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, sem a necessidade de qualquer permissão ou regulamento prévio. A oferta de resgate antecipado
será endereçada a todos os Debenturistas de ambas as Séries, sendo assegurada a todos os Debenturistas da respectiva Série, conforme o caso, a igualdade de condições para os Debenturistas da respectiva série para aceitar ou
recusar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições a serem
previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”); (xxxii) Aquisição Facultativa: a Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades
por Ações, desde que observe as eventuais regras expedidas pela CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras
da Companhia. As Debêntures adquiridas pela Companhia de acordo com esta Cláusula poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer na tesouraria da Companhia, ou ser novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em
tesouraria, nos termos da Escritura de Emissão, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures; (xxxiii) Local de Pagamento: os pagamentos referentes às Debêntures serão
efetuados pela Companhia no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados
pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (ii) os procedimentos adotados pelo Escriturador
para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; (xxxiv) Encargos Moratórios: sem prejuízo
da Remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia
devida aos Debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia ficarão sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: (i) multa moratória convencional, irredutível e não
compensatória de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde
a data do inadimplemento (inclusive) até a data do efetivo pagamento (exclusive); ambos calculados sobre o montante
devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (xxxv) Prorrogação de Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos
referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão até o 1° (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores
a serem pagos. Exceto quando previsto expressamente de modo diverso na Escritura de Emissão, entende-se por
“Dia(s) Útil(eis)” (i) com relação a qualquer obrigação pecuniária realizada por meio da B3, inclusive para fins de cálculo, qualquer dia que não seja sábado, domingo, feriado declarado nacional; (ii) com relação a qualquer obrigação
pecuniária que não seja realizada por meio da B3 ou qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de
Emissão, qualquer dia em que não seja feriado declarado nacional, sábado ou domingo ou qualquer dia em que não
houver expediente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro ou na localidade em que referida obrigação deva ser cumprida, conforme o caso; e (iii) com relação a qualquer
obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão, qualquer dia que não seja sábado ou domingo ou feriado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou na localidade em que referida obrigação deva ser cumprida, conforme o caso; (xxxvi) Banco Liquidante e Escriturador: a instituição prestadora dos serviços de banco liquidante e escrituração das Debêntures é o Banco Bradesco S.A., instituição
financeira com sede Núcleo Administrativo denominado “Cidade de Deus”, s/nº, Vila Yara, Município e Comarca de
Osasco, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12 (“Banco Liquidante” ou “Escriturador”,
conforme o caso), cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o Banco Liquidante e/ou o
Escriturador na prestação dos serviços relativos às Debêntures. O Banco Liquidante e o Escriturador poderão ser
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substituídos a qualquer tempo, se assim aprovado em Assembleia Geral de Debenturistas, pelos Debenturistas em
conjunto com a Companhia, conforme previsto na Escritura de Emissão; (xxxvii) Vencimento Antecipado: Observado
os termos da Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis caso tenha ocorrido e esteja em curso qualquer das seguintes hipóteses, sendo certo que a qualificação
(automático ou não automático), prazos de curas, limites e/ou valores mínimos e máximos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou exceções em relação a tais hipóteses serão negociados e definidos na Escritura de Emissão,
prevalecendo, em qualquer caso, os termos ali previstos: a. descumprimento, pela Companhia, de quaisquer obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão, no Contrato de Swap e nos demais documentos da oferta, incluindo, mas não se limitando aos Contratos de Garantia; b. (i) decretação de falência da Companhia, da Acionista ou das
controladas da Acionista; (ii) pedido de autofalência pela Companhia, pela Acionista ou das controladas da Acionista;
(iii) pedido de falência da Companhia, da Acionista e/ou das controladas da Acionista formulado por terceiros não elidido no prazo legal; ou (iv) liquidação, dissolução ou extinção da Companhia, da Acionista e/ou de qualquer controlada
da Acionista; c. propositura, pela Companhia, pela Acionista e/ou por qualquer das controladas da Acionista, de plano
de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou
obtida homologação judicial do referido plano, ou ainda, ingresso, pela Companhia, pela Acionista e/ou por qualquer
controlada da Acionista, em juízo, com requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do
processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; d. declaração de vencimento antecipado
de qualquer dívida e/ou obrigação financeira no mercado financeiro ou de capitais, local ou internacional, da Companhia e/ou da Acionista; e. caso a Companhia e/ou a Acionista venham a transferir ou por qualquer forma ceder a terceiros os direitos e obrigações decorrentes das Debêntures e/ou das Garantias; f. cisão, fusão, incorporação ou incorporação de ações da Companhia e/ou da Acionista, ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a
Companhia e/ou a Acionista, exceto (a) se previamente aprovada pelos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas, observado o quórum de deliberação estabelecido na Escritura de Emissão; (b) pela realização de qualquer
reorganização societária necessária para a transferência dos Ativos Excluídos; ou (c) por operações de cisão, fusão,
incorporação ou incorporação de ações ou qualquer outra forma de reorganização societária da Acionista desde que
tais operações não resultem em troca de controle; g. não cumprimento da obrigação de realizar o Resgate Antecipado
Obrigatório em caso de ocorrência de um Evento de Pré-Pagamento, em ambos os casos de acordo com os termos e
condições previstos na Escritura de Emissão; h. alteração do objeto social disposto no estatuto social da Companhia,
exceto se tal alteração não resultar na mudança da atividade principal atualmente desenvolvida pela Companhia;
i. questionamento judicial, administrativo e/ou arbitral, pela Companhia, pela Acionista, pelas suas controladas e/ou por
qualquer controladora (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações), da
existência, validade, legalidade ou exequibilidade da Escritura de Emissão e/ou dos documentos da oferta; j. redução
do capital social da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, sem a prévia e expressa
autorização dos Debenturistas, exceto pelo reembolso de recursos ao Acionista da Companhia de recursos que tenham sido utilizados para pagamento da aquisição do Polo Alagoas, limitados ao valor nominal máximo em reais
equivalente ao Valor Total da Emissão; k. perda das concessões objeto dos Contratos de Concessão, seja por término
dos Contratos de Concessão em razão de caducidade, encampação, resilição, ou outros eventos que possam resultar
no término antecipado das concessões, nos termos dos respectivos Contratos de Concessão, para a exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e/ou gás natural, no âmbito do Projeto, pela Companhia; l. as declarações
prestadas pela Companhia e/ou pela Acionista nos documentos da oferta comprovarem-se falsas na data em que foram prestadas; m. resgate, recompra, amortização ou bonificação de ações de emissão da Companhia, distribuição e/
ou pagamento, pela Companhia, de dividendos e/ou de juros sobre o capital próprio, e/ou qualquer outra forma de
distribuição de recursos aos acionistas, exceto pela distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, se,
cumulativamente: (a) a Companhia estiver adimplente perante os Debenturistas com relação a todas as suas obrigações previstas na Escritura de Emissão e nos demais documentos da oferta; (b) a Companhia tenha realizado o pagamento da primeira parcela de amortização das Debêntures; (c) a Companhia tiver obtido a renovação de todos os
Contratos de Concessão, ao menos pelo período mínimo de duração até a Data de Vencimento das Debêntures, junto
à ANP e/ou ao MME, conforme aplicável; (d) a Companhia tenha caixa suficiente para realizar o pagamento integral
dos dividendos e/ou dos juros sobre o capital próprio; (e) for apurado e mantido o ICSD (conforme definido abaixo)
equivalente a, no mínimo, 1,200x (um inteiro e duzentos centésimos), conforme estabelecido na Escritura de Emissão,
em qualquer data de medição; (f) for apurado e respeitado o limite mínimo da relação Dívida Líquida/EBITDA; e (g)
anteriormente ao efetivo pagamento de dividendos, a Companhia esteja adimplente com seus covenants financeiros,
já considerando a expectativa de distribuição de dividendos daquele período; n. descumprimento, pela Companhia e/
ou pela Acionista, de quaisquer obrigações não pecuniárias constantes da Escritura de Emissão ou nos Contratos de
Garantia; o. protestos de títulos contra a Companhia, de acordo com os procedimentos legais aplicáveis; p. as declarações prestadas pela Companhia e/ou pela Acionista nos Documentos da Oferta comprovarem-se enganosas, incorretas, inconsistentes ou incompletas em seus aspectos relevantes na data em que foram prestadas; q. anulação, nulidade ou inexequibilidade quanto à Emissão, bem como caso a Emissão e/ou os Documentos da Oferta venham a se
tornar total inválidos, nulos, inexequíveis, ou ineficazes, por meio de decisão judicial; r. caso os documentos da oferta
venham a se tornar parcialmente inválidos, nulos, inexequíveis, ou ineficazes por meio de decisão judicial; s. aplicação
dos recursos captados pela Emissão em destinação diversa do previsto na Escritura de Emissão; t. não cumprimento,
pela Companhia, dos índices financeiros previstos na Escritura de Emissão, por 2 (duas) medições consecutivas ou
por 3 (três) medições não consecutivas, durante a vigência da Emissão, a serem acompanhados trimestralmente pelo
Agente Fiduciário, a partir da data da primeira medição, exceto se a Acionista realizar aporte de capital na Companhia,
em até 10 (dez) Dias Úteis da data de confirmação, pelo Agente Fiduciário, do não cumprimento do respectivo Índice
Financeiro, por meio da subscrição e integralização de novas ações de emissão da Companhia em montante suficiente para o cumprimento dos referidos índices financeiros nos respectivos períodos de medição (em conjunto, os “Índices
Financeiros”). u. a Companhia deixar de manter a qualificação necessária perante a ANP para operar as concessões
objeto dos Contratos de Concessão; v. a Companhia deixar de ter suas demonstrações financeiras auditadas por um
dos seguintes auditores independentes: PriceWaterhouseCoopers, KPMG Auditores Independentes, Ernst & Young
Terco Auditores Independentes S/S ou Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes (“Auditores Independentes”);
w. inadimplemento pela Companhia e/ou pela Acionista de quaisquer obrigações pecuniárias assumidas em dívida fi-

nanceira no mercado de capitais, local ou internacional; x. inadimplemento pela Companhia de quaisquer obrigações
pecuniárias assumidas em contratos de fornecimento e de prestação de serviços das quais a Companhia tenha adquirido bens ou recebido serviços; y. se a Companhia vender, alienar ou onerar, total ou parcialmente, quaisquer equipamentos ou outros bens de seu ativo; z. descumprimento, pela Companhia, de decisão judicial, administrativa e/ou arbitral imediatamente exigível em qualquer grau de jurisdição que obrigue a Companhia a dispor de valor unitário ou
agregado igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), ou o seu equivalente em outras moedas,
o qual deverá ser corrigido pela variação acumulada do IPCA anualmente, a partir da Data de Emissão; aa. contratação, pela Companhia, de empréstimos ou mútuos, como credora, com seus acionistas, sociedades controladoras,
controladas (diretas ou indiretas) ou sob controle comum da Acionista e/ou qualquer parte relacionada; bb. contratação,
pela Companhia, de empréstimos ou mútuos, como devedora, com seus acionistas, administradores, empregados e/
ou sociedades controladoras, controladas (diretas ou indiretas) ou sob controle comum da Acionista e/ou qualquer
parte relacionada cujo valor seja superior ao saldo do valor de Endividamentos Permitidos (conforme definido abaixo);
cc. realização, pela Companhia, de transações com sociedades integrantes do seu grupo econômico; dd. contratação,
pela Companhia, de qualquer dívida no mercado financeiro ou de capitais; ee. desapropriação, confisco ou outra medida similar por qualquer entidade governamental brasileira da totalidade ou parte substancial dos ativos e/ou direitos
da Companhia e/ou da Acionista; ff. constituição e/ou prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória e/ou quaisquer Ônus e/ou qualquer outra modalidade de obrigação que limite, sob qualquer forma e ainda que sob condição
suspensiva, a propriedade, titularidade, posse e/ou controle sobre os ativos da Companhia, em benefício de qualquer
terceiro, exceto (a) pelos Ônus expressamente autorizados nos termos da Escritura de Emissão e/ou dos documentos
da oferta; e (b) pelos recursos depositados em garantia da margem inicial fixa no âmbito das operações de derivativos
de petróleo; gg. medida de autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir compulsoriamente a totalidade ou parte substancial dos ativos, inclusive participações societárias das controladas, exceto com relação àqueles para os quais tenha sido obtido o respectivo efeito
suspensivo; hh. transformação do tipo societário da Companhia, inclusive transformação em sociedade limitada, nos
termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; ii. a partir do exercício fiscal de 2024, não manutenção
de contratos de venda de gás, celebrados pela Companhia para o respectivo ano (considerando o somatório de todos
os contratos de compra e venda de gás), com obrigatoriedade mínima de consumo de 60% (sessenta por cento) nos
volumes indicados na Escritura de Emissão; jj. realização de quaisquer novos investimentos ou assunção de novos
compromissos de investimento pela Companhia sem o prévio e expresso consentimento dos Debenturistas; e kk. alteração, novação, modificação ou rescisão do Contrato de Swap. (xxxviii) Demais Características: as demais características das Debêntures e da Emissão serão descritas na Escritura de Emissão, nos Contratos de Garantia e nos demais documentos da Oferta Restrita; (b) aprovar a outorga, pela Companhia, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, e do Agente de Swap, conforme aplicável, em garantia do fiel, pontual e integral pagamento das Obrigações Garantidas (i) da Alienação Fiduciária de Equipamentos, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos; (ii) do Penhor das Concessões, nos termos do Contrato de Penhor das Concessões; (iii) do
Penhor de Petróleo e Gás, nos termos do Contrato de Penhor de Petróleo e Gás; (iv) da cessão condicional de direitos
de certos contratos do Projeto, nos termos do Contrato de Cessão Condicional; (v) da Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; e (vi) da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Swap, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Swap; (c) aprovar a
celebração pela Companhia, como interveniente anuente, do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, bem como
seus eventuais aditamentos; (d) aprovar a celebração do Contrato de Swap, bem como as eventuais confirmações que
sejam necessárias para o aperfeiçoamento e realização da operação de derivativos; (e) autorizar aos representantes
legais da Companhia para (i) negociar e estabelecer todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à
Emissão, às Debêntures, à Oferta Restrita, à Operação de Swap, à Alienação Fiduciária de Equipamentos, ao Penhor
das Concessões, ao Penhor de Petróleo e Gás, à Cessão Condicional de Direitos, à Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e à Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Swap, (ii) celebrar a Escritura de Emissão, os Contratos
de Garantia, o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios do Swap, o Contrato de Swap e o Contrato de
Distribuição, bem como seus eventuais aditamentos, e, dentro dos limites das obrigações a serem assumidas no âmbito da Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia, do Contrato de Swap, do Contrato de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios de Swap e do Contrato de Distribuição, assinar quaisquer outros instrumentos e documentos e
seus eventuais aditamentos relacionados à Emissão, às Debêntures, à Oferta Restrita, à Operação de Swap, às Garantias Reais e à Cessão Fiduciária de Recebíveis do Swap que venham a ser necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento da Emissão, da Oferta Restrita, da Operação de Swap, das
Garantias Reais e da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Swap, (iii) contratar os prestadores de serviços
necessários para a realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando a, os Coordenadores,
o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante, o Escriturador, o Agente de Swap, o banco depositário das contas correntes
vinculadas à Emissão e os assessores legais da Oferta Restrita, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os honorários, e (iv) praticar todos e quaisquer atos necessários para efetivar as matérias
acima, definir e aprovar o teor dos documentos da Emissão, da Operação de Swap e da Oferta Restrita e assinar os
documentos necessários à sua realização, bem como seus eventuais aditamentos, incluindo, mas não se limitando a,
a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes e a tomada das medidas necessárias perante a B3, a ANBIMA, a CVM ou quaisquer outros órgãos ou autarquias junto aos quais seja
necessária a adoção de quaisquer medidas para a realização da Emissão e da Oferta Restrita; e (f) aprovar a outorga
de procurações, em favor do Agente Fiduciário e do Agente de Swap, nos termos previstos nos Contratos de Garantia
e no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Swap, e com prazo de vigência até o fim dos respectivos
contratos; e (g) a ratificação de todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia relacionados às
deliberações acima. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso
e, como ninguém se manifestou, foi encerrada a presente assembleia e lavrada a presente ata na forma sumária,
conforme concordância dos presentes, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, que,
lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Acionistas Presentes: Origem Energia S.A. A presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 06 de abril de 2022. Mesa: Rodrigo Cury Sampaio de Miranda
Pavan - Presidente. Luiz Felipe Coutinho Martins Filho - Secretário. JUCERJA nº 4842310 em 11/04/2022.
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