Terça-feira, 19/07/2022.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 06 de Maio de 2022
1. Local, Dia e Hora: Na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”),
na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 04533-013, às 08h30 do dia 06 de maio de 2022. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo 9º, Parágrafo 2º, do Estatuto Social, em face da presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan
Majada Tortosa, que convidou para secretariar os trabalhos a Srta. Bianca Gomes. 4. Ordem do Dia:
Deliberar sobre as seguintes matérias: (I) a celebração de Instrumento Particular de Prestação de Fiança e Outras Avenças, a ser celebrado entre Argo Transmissão de Energia S.A. (“Argo I”), na qualidade
de afiançada, Banco Alfa de Investimentos S.A. (“Alfa”) e Banco Santander (Brasil) S.A., (“Santander”
e, em conjunto com Alfa, “Fiadores”), na qualidade de bancos fiadores, e a Companhia, na qualidade
de interveniente garantidora, por meio do qual os Fiadores se comprometem a, observados os termos
e condições ali previstos, emitir cartas de fiança bancárias no valor total de até R$ 231.120.080,04
(duzentos e trinta e um milhões, cento e vinte mil, oitenta reais e quatro centavos) (“CPG”), a fim de
garantir o cumprimento das obrigações da Argo I no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante
Abertura de Crédito nº 18.2.0096.1, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES; e (III) a autorização dos diretores da Companhia a negociarem termos e condições e adotarem
todas e quaisquer medidas e firmar todos os documentos necessários à celebração do CPG, incluindo,
mas não se limitando, a anexos, solicitações, declarações, procurações (que poderão ser irrevogáveis
e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à vigência do CPG) e eventuais aditamentos, bem
como adotar todas as demais providências necessárias. 5. Deliberações Tomadas: Após aprovada
a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, os
Conselheiros, por unanimidade: (I) aprovaram a contratação do CPG; e (III) autorizaram os diretores da
Companhia a negociarem termos e condições e adotarem todas e quaisquer medidas e firmar todos os
documentos necessários à celebração do CPG, incluindo, mas não se limitando, a anexos, solicitações,
declarações, procurações (que poderão ser irrevogáveis e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à vigência do CPG, conforme o caso) e eventuais aditamentos, bem como adotar todas as demais
providências necessárias. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião foi encerrada com a lavratura desta ata, que lida e conferida, foi tida conforme e por todos assinada. Mesa: Juan
Majada Tortosa presidente; Bianca Gomes, secretária. Conselheiros Presentes: Juan Majada Tortosa,
Ángel Luis Mahóu Fernández, Eva Pagán Diáz, Andres Baracaldo Sarmiento, Walter Nestor Sciutto
e Jorge Andrés Tabares Angel. São Paulo, 06 de maio de 2022. Mesa: Bianca Gomes - Secretária.
JUCESP nº 233.803/22-1 em 11/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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