Quarta-feira, 13/04/2022

ORIGEM ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 32.021.201/0001-61 - NIRE 33.300.338.926
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de abril de 2022. 1. Data, Horário e Local: Realizada
em 06/04/2022, às 18h, na sede social da Origem Energia S.A., localizada na Rua Mena Barreto, nº 120, Botafogo,
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22271-100 (“Companhia”). 2. Convocação, Presença
e Publicação: Dispensadas a publicação de editais de convocação, face ao comparecimento dos acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de
Presença de Acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei
nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: A Assembleia
foi presidida pelo Sr. Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan e secretariada pelo Sr. Luiz Felipe Coutinho Martins
Filho. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (a) a outorga, nos termos do artigo 12, parágrafo único, item (o), do estatuto
social da Companhia, da Alienação Fiduciária de Ações (conforme definido abaixo), nos termos do Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações (conforme definido abaixo), pela Companhia, em garantia do fiel, pontual e integral
pagamento e/ou cumprimento das obrigações assumidas pela Origem Energia Alagoas S.A. (“Emissora”) e pela
Companhia, perante (1) os debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, em 2 (duas) séries, da espécie com garantia real da Emissora, no valor total de R$ 690.413.000,00 (seiscentos
e noventa milhões, quatrocentos e treze mil reais) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), 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 Emissora
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);
e (2) o Banco Bradesco S.A. (“Agente de Swap”), no âmbito do “Contrato de Operações de Derivativos” (“Contrato de
Swap”), a ser celebrado entre a Emissora e o Agente de Swap; (b) autorização da celebração do Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações (conforme definido abaixo), a ser celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário,
o Agente de Swap e a Emissora; (c) a outorga de procuração, em favor do Agente Fiduciário e do Agente de Swap,
nos termos previstos no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, e com prazo de vigência até o fim do Contrato
de Alienação Fiduciária de Ações; (d) ratificação das decisões tomadas pelos conselheiros da Companhia na reunião
do conselho de administração da Companhia, no dia 06 de abril de 2022; e (e) a ratificação de todos os atos já
praticados pelos representantes legais da Companhia relacionados às matérias acima. 5. 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 outorga de alienação fiduciária da totalidade das ações presentes e futuras de emissão da Emissora
detidas pela Companhia, 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 Emissora e
quaisquer bens ou títulos nos quais as ações de emissão da Emissora sejam convertidas (incluindo quaisquer
depósitos, títulos ou valores mobiliários); (2) oriundas da subscrição de novas ações representativas do capital social
da Emissora, bem como de bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos
ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação societária da Companhia na
Emissora; e (3) de emissão da Emissora recebidas, conferidas e/ou adquiridas pela Companhia (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 Companhia (em conjunto, as “Ações”), (b) todos os dividendos (em dinheiro, espécie ou mediante
distribuição de novas ações), lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remuneração, bonificação, 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 Companhia
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 tenha 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) e (c) o direito de subscrição de novas
ações representativas do capital social da Emissora, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes
beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação
acionária da Companhia, conforme o caso, bem como direitos de preferência e opções referentes aos Bens e Direitos
Alienados Fiduciariamente (“Ações Alienadas Fiduciariamente” e “Alienação Fiduciária de Ações”, respectivamente),
no âmbito da Emissão, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão, e no
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, na
qualidade de alienante, a Emissora, na qualidade de interveniente anuente, o Agente de Swap, e o Agente Fiduciário,
na qualidade de credores (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”); (b) aprovar a celebração, pela Companhia,
do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, bem como seus eventuais aditamentos; (c) aprovar outorga de
procuração, em favor do Agente Fiduciário e do Agente de Swap, nos termos previstos no Contrato de Alienação
Fiduciária de Ações, e com prazo de vigência até o fim do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; (d) a ratificação
das decisões tomadas pelos conselheiros da Companhia na reunião do conselho de administração da Companhia,
no dia 06 de abril de 2022; e (e) a ratificação de todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia
relacionados às deliberações acima. 6. 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. 7. Assinaturas: Acionistas Presentes:
PSS Energy Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Investimento no Exterior, Luiz Felipe Coutinho
Martins Filho, Luna Maria Teixeira Viana e Nathan Allan Biddle. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado
no 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 4842513 em 11/04/2022.
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