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Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas  
da 5ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, 
da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da Eneva S.A.: Ficam convocados os Srs. titu-
lares das debêntures em circulação (em conjunto, “Debenturistas”) da 5ª 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços restri-
tos, da Eneva S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Cia.”, respectivamente), 
emitidas nos termos da “Escritura Particular da 5ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série 
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Eneva S.A.”, 
celebrada em 25/06/20, entre a Cia. e a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, conforme aditada em 26/06/20 e em 3/07/20 
(“Escritura de Emissão” e “Agente Fiduciário”, respectivamente) para se 
reunirem em primeira convocação, no dia 22/07/22, às 15h, em Assembleia 
Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada de modo exclusivamente 
digital, sem prejuízo da possibilidade de adoção de instrução de voto a 
distância previamente à realização da AGD, através da plataforma “Zoom” 
nos termos do art. 71, § 2º, da Resolução da CVM nº 81, de 29/03/22 (“Re-
solução CVM 81”), para deliberar sobre as seguintes Ordens do Dia: (1) 
Nos termos das Cláusulas 10.4.1 e 10.4.3. da Escritura de Emissão, pedido 
da Cia., aos Debenturistas, para: a) consentimento prévio para ajuste na 
definição de EBITDA (conforme definido na Cláusula 7.2.1 da Escritura de 
Emissão) para fins de apuração do Índice Financeiro (conforme definido na 
Cláusula 7.2 item (xii) da Escritura de Emissão), nos termos descritos na 
proposta da Administração, disponível nas respectivas páginas do Agente 
Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.br), da Cia. (https://ri.eneva.
com.br/) e da CVM na rede mundial de computadores (https://www.gov.br/
cvm/pt-br) (“Proposta da Administração”); b) consentimento prévio para per-
dão temporário (waiver) para a não caracterização de Evento de Inadimple-
mento (conforme definido na Cláusula 7.2 item (xii) da Escritura de Emissão) 
em caso de descumprimento do Índice Financeiro para os períodos de 
30/06/22 até 30/06/24, desde que o Índice Financeiro apurado nos referidos 
períodos não ultrapasse os valores máximos descritos na Proposta da Ad-
ministração, e observado o pagamento de prêmio extraordinário pela Cia. 
aos Debenturistas, equivalente a 0,125% flat, incidente sobre o Valor No-
minal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, que 
será devido a cada trimestre em que o Índice Financeiro seja superior a 
4,50x, mas inferior ao Índice Financeiro máximo aprovado; e c) consenti-
mento prévio para realização de qualquer uma das seguintes operações, e 
independentemente de quais sejam as contrapartes da Cia. na referida 
operação: (1) cisão da Cia., em que a parcela cindida contenha exclusiva-
mente Ativos de Carvão; (2) cisão da Cia., em que a parcela cindida conte-
nha exclusivamente participações societárias em sociedades controladas 
da Emissora cuja principal atividade (direta ou indireta, por meio de outros 
veículos) seja relacionada a Ativos de Carvão; (3) fusão, incorporação ou 
incorporação de ações, por qualquer sociedade terceira que não seja parte 
do grupo econômico da Cia., de controladas da Cia. cuja principal atividade 
(direta ou indireta, por meio de outros veículos) seja exclusivamente rela-
cionada a Ativos de Carvão (em conjunto, “Reorganizações Societárias 
Permitidas - Carvão”); ou (4) redução do capital social da Cia., realizada 
exclusivamente em decorrência de uma Reorganização Societária Permiti-
da - Carvão, de forma que fiquem desde já expressamente aprovadas a 
realização de qualquer Reorganização Societária Permitida – Carvão ou 
redução de capital realizada exclusivamente em decorrência de uma Reor-
ganização Societária Permitida - Carvão. (2) autorização para o Agente 
Fiduciário praticar, em conjunto com a Cia., todos os demais atos eventu-
almente necessários de forma a refletir as deliberações tomadas de acordo 
com o item (1) acima; e (3) ratificação dos atos eventualmente já praticados 
pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Cia. e/ou demais representan-
tes legais da Cia., em consonância com as matérias acima. Informações 
Gerais: Os Debenturistas interessados em participar da AGD por meio da 
plataforma “Zoom” deverão solicitar o cadastro para a Cia. com cópia para 
o Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos assembleia.quintaemis-
sao@eneva.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferen-
cialmente em até 2 dias antes da data de realização da AGD, manifestando 
seu interesse em participar da AGD e solicitando o link de acesso ao siste-
ma (“Cadastro”). A solicitação de Cadastro deverá (i) conter a identificação 
do Debenturista e, se for o caso, de seu representante legal que compare-
cerá à AGD, incluindo seus a) nomes completos, b) números do CPF ou 
CNPJ, conforme o caso, c) telefone, d) endereço de e-mail do solicitante; e 
(ii) ser acompanhada dos documentos necessários para participação na 
AGD, conforme detalhado abaixo. Nos termos do Art. 71 da Resolução 
CVM 81, além da participação e do voto à distância durante a AGD, por 
meio da plataforma “Zoom”, também será admitido o preenchimento e en-
vio de instrução de voto à distância, conforme modelo disponibilizado pela 
Cia. no seu website https://ri.eneva.com.br e atendidos os requisitos apon-
tados no referido modelo (sendo admitida a assinatura digital), o qual deve-
rá ser enviado à Cia. e ao Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos 
assembleia.quintaemissao@eneva.com.br e assembleias@pentagono-
trustee.com.br, preferencialmente, até 2 dias antes da realização da As-
sembleia. Nos termos do Art. 126 e 71 da Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), para participar da AGD ou enviar instrução de voto os 
Debenturistas deverão encaminhar à Cia. e ao Agente Fiduciário (i) cópia 
do documento de identidade do debenturista, representante legal ou RG, 
CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos pro-
fissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração 
Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) comprovante atuali-
zado da titularidade das Debêntures, expedido pela instituição escriturado-
ra, o qual recomenda-se tenha sido expedido, no máximo, 5 dias antes da 
data da realização da AGD; e (iii) caso o Debenturista seja representado 
por um procurador, procuração com poderes específicos para sua repre-
sentação na AGD ou instrução de voto. O representante do Debenturista 
pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, cópia dos seguintes documen-
tos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pes-
soas Jurídicas ou Junta Comercial competente, conforme o caso): a) con-
trato ou estatuto social; e b) ato societário de eleição do administrador que 
(b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídi-
ca, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente o Debenturista 
pessoa jurídica, sendo admitida a assinatura digital. Com relação aos fun-
dos de investimento, a representação dos cotistas na AGD caberá à insti-
tuição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do 
fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fun-
do, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à 
gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do 
fundo, devidamente registrado no órgão competente. Para participação por 
meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter 
sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, §1º da Lei das 
S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei 10.406, de 
10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil”), a procuração deverá conter 
indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante 
e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão 
dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgan-
te, ou com assinatura digital. Validada a sua condição e a regularidade dos 
documentos pela Cia. após o Cadastro, o Debenturista receberá, até 24 
horas antes da AGD, as instruções para acesso à plataforma “Zoom”. Caso 
determinado Debenturista não receba as instruções de acesso com até 24 
horas de antecedência do horário de início da AGD, deverá entrar em con-
tato com a Cia., por meio do e-mail assembleia.quintaemissao@eneva.
com.br, com até 4 horas de antecedência do horário de início da AGD, para 
que seja prestado o suporte necessário. A administração da Cia. reitera 
aos Srs. Debenturistas que não haverá a possibilidade de comparecer fisi-
camente à AGD, uma vez que essa será realizada exclusivamente de 
modo digital. Na data da AGD, o link de acesso à plataforma “Zoom” estará 
disponível a partir de 15 minutos de antecedência e até 10 minutos após o 
horário de início da AGD, sendo que o registro da presença somente se 
dará conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 10 minutos 
do início da AGD, não será possível o ingresso do Debenturista na AGD, 
independentemente da realização do cadastro prévio. Assim, a Cia. reco-
menda que os Debenturistas acessem a plataforma digital para participa-
ção da AGD com pelo menos 15 minutos de antecedência. Eventuais ma-
nifestações de voto na AGD deverão ser feitas exclusivamente por meio do 
sistema de videoconferência, conforme instruções detalhadas a serem 
prestadas pela mesa no início da AGD. Dessa maneira, o sistema de vide-
oconferência será reservado para acompanhamento da AGD, acesso ao 
vídeo e áudio da mesa, bem como visualização de eventuais documentos 
que sejam compartilhados pela mesa durante a AGD, sem a possibilidade 
de manifestação. A Cia. ressalta que será de responsabilidade exclusiva 
do Debenturista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a 
utilização da plataforma digital e com o acesso à videoconferência. A Cia. 
não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de 
manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não este-
jam sob controle da Cia.  Ressalta-se que os Debenturistas poderão parti-
cipar da AGD ainda que não realizem o cadastro prévio acima referido, 
bastando apresentarem os documentos em até 60 minutos antes do início 
da AGD, conforme art. 72, §2º, da Resolução CVM 81. Os Debenturistas 
que fizerem o envio da instrução de voto, e esta for considerada válida, não 
precisarão acessar o link para participação digital da AGD, sendo sua par-
ticipação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de 
envio da instrução de voto de forma prévia pelo Debenturista ou por seu 
representante legal com a posterior participação na Assembleia através de 
acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturis-
ta no ato de realização da Assembleia, será desconsiderada a instrução de 
voto anteriormente enviada, conforme disposto no Art. 71, §4º, II da Reso-
lução CVM 81. Este Edital se encontra disponível nas respectivas páginas 
do Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.br/), da Cia. (ht-
tps://ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mundial de computadores (https://
www.gov.br/cvm/pt-br). Todos os termos aqui iniciados em letras maiúscu-
las e não expressamente aqui definidos terão os mesmos significados a 
eles atribuídos na Escritura de Emissão. RJ, 28/06/22. Marcelo Habibe - 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Quarta-feira, 29/06/2022.
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