
ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- Companhia Aberta - 

CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20 
NIRE 35.300.321.707

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada às 17 horas do dia 20 de junho de 2022, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Praia de Botafogo, nº 228, 13º andar, Botafogo. 2. Convocação e Presença: Convocados regularmente todos os membros do Conse-
lho de Administração da Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), verificou-se a composição de quórum 
suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivan 
Müller Botelho e secretariados pela Sra. Keili Uema do Carmo. 4. Ordem do Dia: Deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) apro-
vação para realização da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, em série única, da Compa-
nhia, no valor de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Emissão” e “Notas Comerciais”), as quais serão objeto de 
distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei do Mercado de Capitais”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 
alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) autorização para a prática, pela Diretoria da Companhia, de 
todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando a, (a) a contratação de 
instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais para realizar a colocação das Notas Comerciais no âmbito da Oferta 
Restrita (“Coordenador Líder”); (b) a contratação dos demais prestadores de serviços para fins da Oferta Restrita, tais como o agente 
fiduciário (“Agente Fiduciário”), que representará a comunhão dos titulares das Notas Comerciais (“Titulares das Notas Comerciais”), o 
escriturador, o banco liquidante, a agência de classificação de risco, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), os assessores 
legais, entre outros; (c) a negociação e a celebração do “Termo de Emissão de Notas Comerciais, com Garantia Fidejussória, em Série 
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Primeira Emissão da Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia 
S.A.” (“Termo de Emissão”), nos termos do artigo 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021 (“Lei nº 14.195”), do “Con-
trato de Estruturação, Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de 
Colocação, de Notas Comerciais, com Garantia Fidejussória, em Série Única, da Primeira Emissão da Energisa Sul-Sudeste – Distri-
buidora de Energia S.A.” (“Contrato de Distribuição”) e dos demais documentos necessários à realização da Emissão e da Oferta 
Restrita (inclusive eventuais aditamentos); (iii) autorização, nos termos do artigo 21 do estatuto social da Companhia, para que 2 (dois) 
Diretores; ou um Diretor em conjunto com um procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por 2 (dois) Direto-
res da Companhia; ou 2 (dois) procuradores, tomem todas as providências e realizem todo e qualquer ato necessário, bem como assi-
nem, quaisquer documentos necessários à implementação da Emissão e da Oferta Restrita; e (iv) a ratificação de todos os atos já 
praticados, relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: Instalada a presente reunião, após exame e discussão da matéria 
constante da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições: 5.1 Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário. 5.2 Autorizar a realização da Emissão 
e da Oferta Restrita, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas no Termo de 
Emissão: I. Número da Emissão. A Emissão constitui a 1ª (primeira) emissão de Notas Comerciais da Companhia. II. Quantidade de 
Notas Comerciais. Serão emitidas 150.000 (cento e cinquenta mil) Notas Comerciais. III. Valor Nominal Unitário. O valor nominal 
unitário das Notas Comerciais será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Valor Nominal Unitá-
rio”). IV. Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Valor 
Total da Emissão”), na Data de Emissão. V. Número de Séries. A Emissão será realizada em série única. VI. Colocação e Procedi-
mento de Distribuição. As Notas Comerciais serão objeto de oferta pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, 
sob o regime de garantia firme de colocação para o Valor Total da Emissão, no âmbito da Oferta Restrita, com a intermediação do 
Coordenador Líder, responsável pela colocação das Notas Comerciais, nos termos do Contrato de Distribuição, a ser celebrado entre 
a Companhia e o Coordenador Líder. VII. Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos captados por meio da Emissão das Notas 
Comerciais serão destinados a gestão ordinária dos negócios da Companhia. VIII. Data de Emissão. Para todos os fins de direito e 
efeitos, a data de emissão das Notas Comerciais será aquela definida no Termo de Emissão (“Data de Emissão”). IX. Garantia Fide-
jussória. A Energisa S.A., sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Cataguases, 
Estado de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa, n° 80 (parte), Centro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.864.214/0001-06 (“Garantido-
ra”), constituir-se-á, nos termos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), de forma irrevogável e 
irretratável, na condição de avalista e principal pagadora, solidariamente com a Companhia por todas as obrigações decorrentes do 
Termo de Emissão. X. Banco Liquidante e Escriturador. O banco liquidante da Emissão e escriturador das Notas Comerciais é o Itaú 
Corretora de Valores S.A., instituição financeira constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3.500, 3º andar, parte, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Banco Li-
quidante” e “Escriturador”). XI. Forma, Tipo e Comprovação da Titularidade. As Notas Comerciais serão emitidas sob a forma escri-
tural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Comerciais será 
comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador, e, adicionalmente, com relação às Notas Comerciais que estiverem custodiadas 
eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por esta extrato em nome do Titular de Notas Comerciais, que servirá como 
comprovante de titularidade de tais Notas Comerciais. XII. Prazo e Data de Vencimento. Observado o disposto no Termo de Emissão, 
as Notas Comerciais terão prazo de 1.461 (mil quatrocentos e sessenta e um) dias (“Data de Vencimento das Notas Comerciais”). XIII. 
Atualização Monetária. O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais não será atualizado mo-
netariamente. XIV. Remuneração das Notas Comerciais. Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais (ou sobre o saldo do 
Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais) incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por 
cento) 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, no informativo diário disponível 
em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de spread (sobretaxa) de 1,55% (um inteiro e cinquenta e 
cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Remuneração”). XV. Amortização do Saldo 
do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual vencimento antecipado das obrigações decorren-
tes das Notas Comerciais, nos termos a serem previstos no Termo de Emissão e na legislação aplicável, o saldo do Valor Nominal 
Unitário das Notas Comerciais será amortizado em 2 (duas) parcelas consecutivas, sendo que a primeira parcela será devida no 36º 
(trigésimo sexto) mês contado da Data de Emissão (inclusive), e a última parcela devida na Data de Vencimento das Notas Comerciais 
(“Data de Amortização das Notas Comerciais”). XVI. Pagamento da Remuneração. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de 
eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, nos termos a serem previstos no Termo de Emis-
são, a Remuneração será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão. O pagamento da Remuneração será feito pela Compa-
nhia aos Titulares de Notas Comerciais de acordo com as normas e procedimentos da B3. XVII. Local de Pagamento. Os pagamentos 
a que fizerem jus as Notas Comerciais serão efetuados pela Companhia no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (i) 
os procedimentos adotados pela B3, para as Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) os procedimentos adotados 
pelo Escriturador, para as Notas Comerciais que eventualmente não estejam custodiadas eletronicamente na B3. XVIII. Prorrogação 
dos Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o 1º (primeiro) Dia Útil sub-
sequente, se a data do vencimento coincidir com dia em que não houver expediente bancário no local de pagamento das Notas Comer-
ciais, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação 
quando a data de pagamento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo. XIX. Encargos Moratórios. Sem prejuízo 
da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos Titulares de Notas Comer-
ciais, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia ficarão sujeitos a, independentemente de aviso, interpelação ou 
notificação judicial ou extrajudicial: (i) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) 
juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento; ambos calcu-
lados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”). XX. Preço de Subscrição. As Notas Comerciais serão subscritas 
e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, na Data de Emissão, pelo seu Valor Nominal Unitário, de 
acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. Caso seja possível a integralização em mais de uma data, a Nota Comercial que 
venha a ser integralizada em data diversa e posterior à Data de Emissão deverá ser integralizada considerando o seu Valor Nominal 
Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a data de início da rentabilidade (inclusive) até a data de sua 
efetiva integralização (exclusive). XXI. Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica. As Notas Comerciais serão 
depositadas para: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacio-
nalizado 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, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas e as Notas Comer-
ciais custodiadas eletronicamente na B3. XXII. Negociação. As Notas Comerciais serão ofertadas exclusivamente a, no máximo, 75 
(setenta e cinco) Investidores Profissionais (conforme abaixo definido), podendo ser subscritas e integralizadas por, no máximo, 50 
(cinquenta) Investidores Profissionais. As Notas Comerciais somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valo-
res mobiliários entre Investidores Qualificados (conforme abaixo definido), desde que decorridos 90 (noventa) dias contados de cada 
subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, salvo o lote objeto de 
garantia firme indicado no momento da subscrição, observados, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos arti-
gos 2º e 3º da Instrução CVM 476, e, em todos os casos, observado o cumprimento, pela Emitente, das obrigações descritas no artigo 
17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Notas Comerciais deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis e vigentes, conforme alteradas de tempos em tempos. Adicionalmente, fundos de investimento e carteiras administra-
das de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único in-
vestidor para os fins dos limites previstos acima, conforme o parágrafo único do artigo 3º da Instrução CVM 476. XXIII. Resgate 
Antecipado Facultativo Total. A Companhia poderá, a seu critério, após 24 (vinte e quatro) meses contados da Data de Emissão 
(inclusive), resgatar antecipadamente a totalidade das Notas Comerciais mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo do 
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data 
de pagamento da Remuneração imediatamente anterior até a data do resgate antecipado facultativo total, bem como Encargos Mora-
tórios devidos e não pagos até a data do referido resgate (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”), acrescido de prêmio equivalen-
te a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, considerando 
a quantidade de dias úteis a transcorrer entre a data do efetivo resgate antecipado facultativo total das Notas Comerciais e a Data de 
Vencimento das Notas Comerciais, incidente sobre o Valor do Resgate Antecipado Facultativo, nos termos a serem previstos no Termo 
de Emissão. XXIV. Oferta de Resgate Antecipado. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar oferta 
de resgate antecipado total das Notas Comerciais, nos termos a serem previstos no Termo de Emissão. XXV. Aquisição Facultativa. 
A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Notas Comerciais, no mercado secundário, condicionado ao aceite do respectivo Ti-
tular de Notas Comerciais vendedor por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme 
o caso. A Companhia deverá fazer constar das demonstrações financeiras da Companhia referidas aquisições. As Notas Comerciais 
adquiridas pela Companhia poderão, a critério da Companhia (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria; ou (iii) ser novamente 
colocadas no mercado. As Notas Comerciais adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas 
no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Notas Comerciais. XXVI. Vencimento Antecipado. As Notas Co-
merciais poderão ser vencidas antecipadamente na ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado definidas no 
Termo de Emissão. XXVII. Amortização Extraordinária. Não será admitida a realização de amortização extraordinária parcial das 
Notas Comerciais. XXVIII. Classificação de Risco. Será contratada, como agência de classificação de risco da Oferta, a Fitch Ratings 
Brasil Ltda., observado que a classificação de risco deverá ser atualizada anualmente, conforme termos a serem descritos no Termo 
de Emissão. XXIX. Demais Características. As demais características das Notas Comerciais, da Emissão e da Oferta Restrita encon-
trar-se-ão descritas no Termo de Emissão e nos demais documentos pertinentes. 5.3 Autorizar, desde já, a Diretoria da Companhia a 
tomar todas as providências e realizar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e da Oferta Restrita, conforme a legis-
lação aplicável, incluindo, mas não se limitando a, (a) a contratação de instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais 
para realizar a colocação das Notas Comerciais no âmbito da Oferta Restrita, podendo fixar as respectivas comissões, negociar e as-
sinar o respectivo mandato e/ou contrato de prestação de serviços; (b) a contratação dos demais prestadores de serviços para fins da 
Oferta Restrita, tais como o Agente Fiduciário, o escriturador, o banco liquidante, a agência de classificação de risco, a B3, os asses-
sores legais, entre outros, podendo para tanto fixar os respectivos honorários, negociar e assinar os respectivos contratos de prestação 
de serviços; e (c) a negociação e a celebração de quaisquer instrumentos (inclusive eventuais aditamentos) necessários à realização 
da Emissão, incluindo, mas não se limitando ao, Termo de Emissão e o Contrato de Distribuição, em qualquer hipótese, sem necessi-
dade de nova aprovação societária pela Companhia ou de realização de assembleia geral de Titulares das Notas Comerciais. 5.4 Au-
torizar que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por 2 (dois) Diretores da Compa-
nhia tome todas as providências e realize todo e qualquer ato necessário, bem como assine, isoladamente, quaisquer documentos 
necessários à efetivação da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando a, o Termo de Emissão (e seus eventuais 
aditamentos) e o Contrato de Distribuição. 5.5 Ratificar todos os atos relativos à Emissão e à Oferta Restrita que tenham sido praticados 
anteriormente pela Diretoria da Companhia, inclusive a outorga de procurações. 6. Encerramento: Não havendo mais nada a ser tra-
tado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes. Assinaturas: Ivan Muller Botelho – Presidente. Keili Uema do Carmo – Secretária. Conselheiros: Ivan 
Muller Botelho; Ricardo Perez Botelho; e Marcelo Silveira da Rocha. Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas 
de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.. Keili Uema do Carmo - Secretá-
ria. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 326.297/22-4 em 28/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Quinta-feira, 30/06/2022.
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