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Ata de Reunião do Conselho de Administração
nº 05/2019 realizada em 09 de maio de 2019

Minutes of the Meeting of the Board of Directors
nº 05/2019 held on May 9th, 2019

Data, horário e local: Realizada às 16:00 horas do dia
9 de maio de 2019, na sede da CPFL Energias
Renováveis S.A. (“Companhia”), na Avenida Doutor
Cardoso de Melo, nº 1.184, 7º andar, CEP: 04548004, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.

Date, time and place: May 9th, 2019, at 4 p.m., at the
registered office of CPFL Energias Renováveis S.A.
(“Company”), located at Avenida Dr. Cardoso de Melo,
1.184, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-004, in the
city of São Paulo, State of São Paulo.

Convocação: Realizada via correio eletrônico pelo Call: Call notice sent via email by the Chairman of the
Presidente do Conselho de Administração, nos Board of Directors in accordance with paragraph 3 of
termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 18 do article 18 of the Bylaws of the Company.
Estatuto Social da Companhia.
Presença: Membros do Conselho de Administração,
a saber: Srs. Bo Wen; Gustavo Estrella; Fernando
Mano da Silva; Futao Huang; Yunwei Liu; Karin
Regina Luchesi e José Roberto Mattos Curan.

Attendance: All the members of the Board of
Directors, namely: Bo Wen; Gustavo Estrella;
Fernando Mano da Silva; Futao Huang; Yunwei Liu;
Karin Regina Luchesi e José Roberto Mattos Curan.

Mesa: Sr. Bo Wen, Presidente; e Sra. Janaína Diniz da Panel: Mr. Bo Wen, Chairman; and Mrs. Janaína Diniz
Gama, Secretária.
da Gama, Secretary.
Ordem Do Dia: Deliberar sobre a contratação de Agenda: Resolve on the authorization to the Company
novas dívidas pela Companhia no montante total de contract new debts in the total amount of up to eight
até R$850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta hundred and fifty million reais (850,000,000.00).
milhões de reais).
Deliberações: Os conselheiros da Companhia, por Resolutions: The Company's Directors, decided
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, unanimously and without any restrictions, after
após debates e discussões, aprovaram:
debating and discussing, approved:
(i)
A contratação de novas dívidas pela (i)
To contract new debts for the Company in the
Companhia no montante de até R$850.000.000,00 total amount of up to eight hundred and fifty million
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(oitocentos e cinquenta milhões de reais),
considerando
as
seguintes
condições
e
remunerações: (a) um prazo médio inferior a 3 (três)
anos e remuneração não superior a 107% (cento e
setenta por cento) CDI; (b) prazo médio superior mais
de 3 (três) a 3,5 (três e meio) anos e remuneração não
superior a 108,5% (cento e oito inteiros e cinquenta
centésimos por cento) CDI; ou (c) prazo médio de
mais de 3,5 (três e meio) a 4,5 (quatro e meio) anos e
remuneração não superior a 110% (cento e dez por
cento) do CDI ou remuneração em indexador
diferente equivalente ao CDI.

reais (850,000,000.00), considering the following
conditions and costs: (a) an average maturity less than
3 (three) years and cost not higher than 107% (one
hundred and seven point percent) CDI; (b) average
maturity from more than 3 (three) to 3.5 (three and a
half) years and cost not higher than 108.5% (one
hundred and eight point fifty percent) CDI; or (c)
average maturity from more than 3.5 (three and a half)
to 4.5 (four and a half) years and cost not higher than
110% (one hundred and ten percent) CDI or cost in
different indexer equivalent to CDI.

Os Conselheiros concordam que as novas dívidas
podem ser obtidas sem a outorga de qualquer
garantia. As dívidas poderão ser obtidas por meio de
Debêntures, Nota Promissória, Empréstimo
Estrangeiro (4131) ou outros instrumentos com
remunerações competitivas e serão definidas com
base nas melhores remunerações das propostas. Os
recursos das dívidas serão utilizados pagar
antecipadamente dívidas atuais da Companhia.

The Directors agree that the new debts may not have
any guarantee. The sources of funding could be
Debentures, Promissory Note, Foreign Loan (4131) or
others instruments with competitive costs and will be
defined based on the best costs of the proposals. The
proceeds from the debts will be used to prepay current
debts of the Company.

Nos termos do §1º do artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), e conforme atribuição
prevista no parágrafo único do artigo 7º do estatuto
social da Companhia e considerando a aprovação
acima, fica autorizada a 9ª (nona) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em
duas séries, conforme descrito abaixo, da espécie
quirografária, da Companhia (“Debêntures” e
“Emissão”, respectivamente), para distribuição
pública com esforços restritos de distribuição, nos
termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro
de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e
“Instrução CVM 476”, respectivamente), as quais
deverão ter as características abaixo relacionadas:

In accordance with paragraph 1 of article 59 of Law
6,404 of December 15th, 1976, as amended
("Corporation Law"), and as the allocation provided for
in the sole paragraph of article 7 of the Company's
Bylaws and considering the approval above, is
authorized the 9th (ninth) issuance of simple
debentures, unsecured and non-convertible into
shares, in two series, as described below, by the
Company (“Debentures” and “Issuance”, respectively),
for public distribution with restricted placement
efforts, pursuant to CVM Instruction no. 476, of
January 16, 2009, as amended (“Restricted Offer” and
“CVM Instruction 476”, respectively) shall have the
characteristics listed below:
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(a)
Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos (a)
Issuance Date: For all legal purposes, the
legais, a data da emissão das Debêntures será 15 de Issuance Date of the Debentures shall be May 15th,
maio de 2019 (“Data de Emissão”);
2019 ("Issuance Date");
(b)
Valor Total da Emissão: O valor total da
Emissão será de até R$ 850.000.000,00 (oitocentos e
cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão
(“Valor Total da Emissão”), sendo até
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)
referentes às debêntures da primeira série
(“Debêntures da Primeira Série”) e até
R$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões
de reais) referentes às debêntures da segunda série
(“Debêntures da Segunda Série”);

(b)
Total Issuance Amount: The total amount of the
Issuance shall be up to eight hundred and fifty million
reais (850,000,000.00) on the Date of Issuance ("Total
Issuance Amount"), of which up to three hundred
million reais (R$300,000,000.00) concerns to the
debentures of the first series (“Debentures of the First
Series”) and up to five hundred and fifty million reais
(R$ 550,000,000.00) concerns to the debentures of the
second series (“Debentures of the Second Series”);

(c)
Quantidade: Serão emitidas até 85.000
(oitenta e cinco mil) Debêntures, sendo até 30.000
(trinta mil) Debêntures da Primeira Série e até
55.000 (cinquenta e cinco mil) Debêntures da
Segunda Série.

(c)
Quantity: Shall be issued up to eighty-fifty
thousand (85,000) Debentures, being up to thirty
thousand (30,000) Debentures of the First Series and
up to fifty-five thousand (55,000) Debentures of the
Second Series;

(d)
Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal
Unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será
de R$10.000,00 (dez mil reais) (“Valor Nominal
Unitário”);

(d)
Nominal Unit Value: The nominal unit value of
the Debentures, on the Issuance Date, shall be ten
thousand reais (R$10,000.00) ("Unit Par Value");

(e)
Série: A Emissão será realizada em 2 (duas)
séries, que serão totalmente independentes entre si;

(e)
Series: The Issuance shall be made in 2 (two)
series, totally independent from one another;

(f)
Espécie: As Debêntures serão da espécie
quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das
Sociedades por Ações;

(f)
Type: The Debentures shall be unsecured, in
accordance with the article 58 of the Corporation Law;

(g)
Garantias: As Debêntures não contarão com
qualquer espécie de garantia fidejussória, real ou
flutuante;

(g)
Guarantees: The Debentures shall not have any
personal, in rem or floating guarantee;

(h)
Forma, Conversibilidade e Comprovação da (h)
Form, Convertibility and Proof of Ownership of
Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão Debentures: The Debentures shall be nominative and
emitidas na forma nominativa e escritural, sem a book-entry, without issuance of vouchers or
emissão de cautela ou certificados, sendo que, para certificates, and, for all intents and purposes, the
todos os fins de direito, a titularidade das ownership of the Debentures shall be evidenced by
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Debêntures será comprovada pelo extrato de conta
de depósito emitido pelo escriturador e,
adicionalmente, com relação às Debêntures que
estiverem custodiadas eletronicamente na B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), será expedido extrato em
nome do(s) debenturista(s) das Debêntures da
Primeira Série (“Debenturistas da Primeira Série”) ou
dos debenturista(s) das Debêntures da Segunda
Série (“Debenturistas da Segunda Série” em
conjunto com os Debenturistas da Primeira Série,
“Debenturistas”), que servirá como comprovante de
titularidade de tais Debêntures;

the deposit account statement issued by the
Bookkeeper, and, additionally, in relation to the
Debentures under electronic custody at B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), shall be issued a deposit
account statement on behalf of the holder(s) of the
Debentures of the First Series (“First Series
Debentures Holders”) or the holder(s) of the
Debentures of the Second Series (“Second Series
Debentures Holders” together with the First Series
Debentures Holders, “Debenture Holders”), which will
serve as proof of ownership of such Debentures;

(i)
Preço de Subscrição e Forma de (i)
Subscription Price and Means of Payment: The
Integralização: As Debêntures serão subscritas e Debentures shall be subscribed and paid, in the
integralizadas, no mercado primário, pelo seu Valor primary market, by its Nominal Unit Value, on the date
Nominal Unitário, na data da primeira subscrição e of the first subscription and payment of the
integralização das Debêntures de cada uma das Debentures of each series (“First Payment Date”), or
Séries (“Data da Primeira Integralização”), ou pelo by its Nominal Unit Value plus the Remuneration of
seu Valor Nominal Unitário acrescido da each Series (as defined below) calculated pro rata
Remuneração das Debêntures de cada uma das temporis since the First Payment Date of each of the
Séries (conforme abaixo definido), calculada pro rata Series until the date of the effective subscription and
temporis desde a Data da Primeira Integralização de payment of each Series, which may be, in both cases,
cada uma das Séries até a data de sua efetiva placed with a premium or a discount, to be defined, as
subscrição e integralização, podendo em ambos os the case may be, at the time of subscription, as long as
casos, ser colocadas com ágio ou deságio, a ser applied on equal terms to all investors in the
definido, se for o caso, no ato de subscrição, desde pertaining Series (“Subscription Price”). The
que aplicadas em igualdade de condições a todos os Debentures shall be paid in cash, in Brazilian currency,
investidores da respectiva Série (“Preço de upon subscription, by the Subscription Price, in
Subscrição”). As Debêntures serão integralizadas, à accordance with the settlement procedures adopted
vista, em moeda corrente nacional, no ato da by B3;
subscrição, pelo Preço de Subscrição, de acordo com
as normas de liquidação aplicáveis à B3;
(j)
Distribuição e Negociação: As Debêntures (j)
Distribution and Trading: The Debentures shall
serão depositadas para: (i) distribuição no mercado be deposited for: (i) distribution in the primary market
primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição through MDA - Módulo de Distribuição de Ativos
de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado (“MDA”), managed and operated by B3 S.A. – Brasil,
pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM, being the
UTVM,
sendo
a
distribuição
liquidada distribution financially settled through B3; (ii) trading
financeiramente por meio da B3; (ii) negociação no in the secondary market through CETIP21 – Títulos e
mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, managed and operated by B3,
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Valores
Mobiliários,
administrado
e
operacionalizado pela B3, sendo as negociações e os
eventos de pagamento liquidados financeiramente
por meio da B3; e (iii) custódia eletrônica na B3;

being the trades and the payment events financially
settled through B3; and (iii) electronic custody at B3;

(k)
Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos (k)
Use of proceeds: The resources obtained by the
pela Companhia com a Emissão das Debêntures Company with the Debentures Issuance shall be used
serão utilizados para o resgate e pré-pagamento de for the redemption and prepayment of debt
operações de dívidas da Companhia, incluindo mas operations of the Company, including but not limited
não se limitando às seguintes operações: (a) 1ª to the following operations: (a) 1st issuance of simple
emissão de debêntures simples, não conversíveis em debentures, non-convertible into shares, in a single
ações, em série única, da espécie quirografária, com series, unsecured, under personal guarantee, for
garantia fidejussória, para distribuição pública com public distribution with restricted placement efforts,
esforços restritos de colocação, sob regime de under a firm guarantee regime of PCH HOLDING 2 S.A.,
garantia firme da PCH HOLDING 2 S.A., CNPJ/ME enrolled
with
the
CNPJ/ME
under
no.
11.623.581/0001-34; (b) 1ª emissão, para 11.623.581/0001-34; (b) 1st issuance, for public
distribuição pública com esforços restritos de distribution with restricted placement efforts, of
colocação, de debêntures simples, não conversíveis simple debentures, non-convertible into shares, in a
em ações, em série única, da espécie com garantia single series, under in rem guarantee, of the Company;
real, da Companhia; (c) 2ª emissão de debêntures (c) 2nd issuance of simple debentures, non-convertible
simples, não conversíveis em ações, da espécie into shares, unsecured, in a single series, with
quirografária, em série única, com esforços restritos restricted placement efforts of the Company; (d) 3rd
de colocação, da Companhia; (d) 3ª emissão de issuance of simple debentures, non-convertible into
debêntures simples, não conversíveis em ações, em shares, in a single series, unsecured, for public
série única, da espécie quirografária, para distribution with restricted distribution efforts, of the
distribuição pública com esforços restritos de Company; and (e) 5th issuance of simple debentures,
distribuição da Companhia; e (e) 5ª emissão de non-convertible into shares, in a single series, under in
debêntures simples, não conversíveis em ações, em rem guarantee and additional personal guarantee, for
série única, da espécie com garantia real, com public distribution with restricted placement efforts,
garantia adicional fidejussória, para distribuição of the Company;
pública com esforços restritos de distribuição, da
Companhia;
(l)
Data de Vencimento: Para todos os efeitos (l)
Maturity Date: For all legal purposes: (i) the
legais: (i) o vencimento das Debêntures da Primeira maturity of the First Series of Debentures shall occur
Série ocorrerá ao final de 36 (trinta e seis) meses at the end of thirty-six (36) months as of the Issuance
contados da Data de Emissão, vencendo-se, Date, maturing, therefore, in May 15th, 2022
portanto, em 15 de maio de 2022 (“Data de (“Maturity Date of the First Series of Debentures”);
Vencimento das Debêntures da Primeira Série”); e and (ii) the maturity of the Second Serie Debentures
(ii) o vencimento das Debêntures da Segunda Série shall occur at the end of fifty-four (54) months as of
ocorrerá ao final de 54 (cinquenta e quatro) meses the Issuance Date, maturing in November 15th, 2023
contados da Data de Emissão, vencendo-se, (“Maturity Date of the Second Series of Debentures”
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portanto, em 15 de novembro de 2023 (“Data de
Vencimento das Debêntures da Segunda Série” e, em
conjunto com a Data de Vencimento das Debêntures
da Primeira Série, “Data de Vencimento”),
ressalvadas as hipóteses de Oferta de Resgate
Antecipado, Resgate Antecipado Facultativo Total ou
vencimento antecipado das Debêntures, conforme
previsto na Escritura de Emissão, se for o caso;

and, together with the Maturity Date of the First Series
of Debentures, "Maturity Date"), except in the case of
Early Redemption Offer, Total Early Optional
Redemption and early maturity of the Debentures, as
defined in the Deed of Issuance, if the case may be;

(m) Atualização monetária: O Valor Nominal (m) Monetary Adjustment: The Nominal Unit Value or
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das the balance of the Nominal Unit Value of the
Debêntures não será corrigido ou atualizado Debentures shall not be adjusted by any index;
monetariamente por qualquer índice;
(n)
Remuneração: (i) As Debêntures da Primeira (n) Remuneration: (i) The Debentures of the First Series
Série farão jus (“Remuneração das Debêntures da shall be entitled (“Remuneration of the Debentures of
Primeira
Série”)
a
uma
remuneração the First Series”) to compensatory interest
correspondente a 104,75% (cento e quatro inteiros e corresponding to 104,75% (one hundred and four and
setenta e cinco centésimos por cento) da variação seventy-five hundredths percent) of the cumulative
acumulada das taxas médias diárias dos DI - variation of the average daily rates of the DIs - one day
Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra interbank deposits, “over extra grupo”, expressed as a
grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base percentage per year, basis 252 (two hundred and fifty252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, two) Business Days calculated and disclosed daily by
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no B3 in the daily news available on its website
informativo diário disponível em sua página na (www.b3.com.br) (“DI Rate”), calculated exponentially
Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), and cumulatively pro rata temporis for Business Days
calculada de forma exponencial e cumulativa, pro elapsed, incident on the Nominal Unit Value or on the
rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes balance of the Nominal Unit Value, as the case may be,
sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do from the First Payment Date of the Remuneration of
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a the Debentures of the First Series or from the
Data da Primeira Integralização das Debêntures da immediately preceding Payment Date of the
Primeira Série ou desde a Data de pagamento da Remuneration of the Debentures of the First Series up
Remuneração das Debêntures da Primeira Série to and including the next Payment Date of the
imediatamente anterior, inclusive, até a próxima Remuneration of the Debentures of the First Series, in
Data de Pagamento da Remuneração das accordance with the formula described in the Deed of
Debêntures da Primeira Série, exclusive, de acordo Issuance; and (ii) the Debentures of the Second Series
com a fórmula descrita na Escritura de Emissão; e (ii) shall be entitled (“Remuneration of the Debentures of
as Debêntures da Segunda Série farão jus the Second Series”, and together with the
(“Remuneração das Debêntures da Segunda Série”), Remuneration of the Debentures of the First Series,
e, em conjunto com a Remuneração das Debêntures “Remuneration”)
to
compensatory
interest
da Primeira Série, “Remuneração”) a uma corresponding to 106,00% (one hundred and six
remuneração correspondente a 106,00% (cento e percent) of the cumulative variation of the DI Rate,
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seis inteiros por cento) da variação acumulada da
Taxa DI, calculada de forma exponencial e
cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis
decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário
ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, desde a Data da Primeira
Integralização das Debêntures da Segunda Série ou
desde a Data de Pagamento da Remuneração das
Debêntures da Segunda Série imediatamente
anterior, inclusive, até a próxima Data de Pagamento
da Remuneração das Debêntures da Segunda Série,
exclusive, de acordo com a fórmula descrita na
Escritura de Emissão;

calculated on an exponential and cumulative, pro rata
temporis for Business Days elapsed, incident on the
Nominal Unit Value or on the balance of the Nominal
Unit Value, as the case may be, from the First Payment
Date of the Remuneration of the Debentures of the
Second Series or from the immediately preceding
Payment Date of the Remuneration of the Debentures
of the Second Series up to and including the next
Payment Date of the Remuneration of the Debentures
of the Second Series, in accordance with the formula
described in the Deed of Issuance;

(o)
Pagamento da Remuneração: (i) A (o)
Payment
of
Remuneration:
(i)
The
Remuneração das Debêntures da Primeira Série será Remuneration of the Debentures of the First Series
paga semestralmente, no dia 15 dos meses de maio shall be paid semi-annually, on 15th day of the months
e novembro de cada ano, a partir da Data de of May and November of each year, as of the Issuance
Emissão, sendo o primeiro pagamento em 15 de Date, with the first payment on November 15th, 2019,
novembro de 2019 e o último pagamento na Data de and the last payment on the Maturity Date of the
Vencimento das Debêntures da Primeira Série (ou na Debentures of the First Series (or on the date of
data de pagamento decorrente de vencimento payment due to early maturity of Debentures or Total
antecipado ou Resgate Antecipado Facultativo Total Optional Early Redemption or Early Redemption Offer
ou Oferta de Resgate Antecipado ou Amortização or Optional Extraordinary Amortization) (“Payment
Extraordinária) (“Data de Pagamento da Date of Remuneration the Debentures of the First
Remuneração das Debêntures da Primeira Série”); e Series”); and (ii) the Remuneration of the Debentures
(ii) a Remuneração das Debêntures da Segunda Série of the Second Series shall be paid semi-annually on the
será paga semestralmente, no dia 15 dos meses de 15th day of the months of May and November of each
maio e novembro de cada ano, a partir da Data de year, as of the Issuance Date, with the first payment
Emissão, sendo o primeiro pagamento em 15 de on November 15th, 2019 and the last payment on the
novembro de 2019 e o último pagamento na Data de Maturity Date of the Debentures of the Second Series
Vencimento das Debêntures da Segunda Série (ou na (or on the payment date due to the early maturity of
data de pagamento decorrente do vencimento Debentures or Total Optional Early Redemption or
antecipado ou Resgate Antecipado Facultativo Total Early Redemption Offer or Optional Extraordinary
ou Oferta de Resgate Antecipado ou Amortização Amortization) (“Payment Date of Remuneration the
Extraordinária Facultativa) (“Data de Pagamento da Debentures of the Second Series”, together with the
Remuneração das Debêntures da Segunda Série”), Payment Date of the Remuneration of the Debentures
em conjunto com a Data de Pagamento da of the First Series, Payment Date");
Remuneração das Debêntures da Primeira Série,
“Data de Pagamento da Remuneração”);
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(p)
Amortização: (i) Amortização das Debêntures (p)
Amortization: (i) Amortization of the
da Primeira Série: A amortização do saldo do Valor Debentures of the First Series: The amortization of the
Nominal Unitário, das Debêntures da Primeira Série, balance of the Nominal Unit Value of the Debentures
será realizada em 1 (uma) única parcela, a ser paga of the First Series shall be made in a single installment,
na Data de Vencimento das Debêntures da Primeira in the Maturity Date of the Debentures of the First
Série; (ii) Amortização das Debêntures da Segunda Series; (ii) Amortization of the Debentures of the
Série: A amortização do saldo do Valor Nominal Second Series: The amortization of the balance of the
Unitário das Debêntures da Segunda Série será Nominal Unit Value of the Debentures of the Second
realizada em 3 (três) parcelas semestrais e Series shall be made in 3 (three) semiannual and
consecutivas, sendo a primeira em 15 de novembro consecutive installments, being the first on November
de 2022 e a última na Data de Vencimento, conforme 15th, 2022 and the last in the Maturity Date, as
estabelecido na Escritura de Emissão;
established in the Deed of Issuance;
(q)
Resgate Antecipado Facultativo Total: A (q)
Total Optional Early Redemption: The Company
Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, may, in its sole discretion, carry out, (a) as of the 25th
(a) a partir do 25º (vigésimo quinto) mês após a Data (twenty-fifth) month from the Issuance Date, that is,
de Emissão, ou seja, a partir de 15 de junho de 2021 from June, 15th, 2021 (inclusive), and with prior notice
(inclusive), e com aviso prévio aos Debenturistas to the First Series Debentures Holders (by means of
titulares das Debêntures da Primeira Série (por meio publication of notice in accordance with the terms of
de publicação de anúncio nos termos da Escritura de the Deed of Issuance or individual notice to all First
Emissão ou de comunicação individual a todos os Series Debentures Holders, with a copy to the
Debenturistas titulares das Debêntures da Primeira Trustee), the Trustee, the Bookkeeper, the Settlement
Série, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Bank and B3, of at least 3 (three) Business Days prior
Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à to the date of the event, the early redemption of the
B3, de, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis da data do totality (being prohibited the partial redemption) of
evento, o resgate antecipado da totalidade (sendo the Debentures of the First Series, with the
vedado o resgate parcial) das Debêntures da consequent cancellation of such Debentures of the
Primeira Série, com o consequente cancelamento de First Series, in accordance with the procedures and
tais Debêntures da Primeira Série, de acordo com os formulas set forth in the Deed of Issuance (“Total
procedimentos e fórmulas previstas na Escritura de Optional Early Redemption of the Debentures of the
Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo Total das First Series”); and (b) as of the 43rd (forty-third) month
Debêntures da Primeira Série”); e (b) a partir do 43º from the Issuance Date, that is, from December, 15th,
(quadragésimo terceiro) mês contado da Data de 2022 (inclusive), and with prior notice to the Second
Emissão, ou seja, a partir de 15 de dezembro de 2022 Series Debenture Holders (by means of publication of
(inclusive), e com aviso prévio aos Debenturistas notice under the terms of the Deed of Issuance or
titulares das Debêntures da Segunda Série (por meio individual notice to all First Series Debentures Holders,
de publicação de anúncio nos termos da Escritura de with a copy to the Trustee), the Trustee, the
Emissão ou de comunicação individual a todos os Bookkeeper, the Settlement Bank and to B3, of at least
Debenturistas titulares das Debêntures da Segunda 3 (three) Business Days prior to the date of the event,
Série, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente the early redemption of the totality (being prohibited
Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à the partial redemption) of the Debentures of the
B3, de, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis da data do Second Series, with the consequent cancellation of

DOCS - 4304733v11

evento, o resgate antecipado da totalidade (sendo
vedado o resgate parcial) das Debêntures da
Segunda Série, com o consequente cancelamento de
tais Debêntures da Segunda Série, de acordo com os
procedimentos e fórmulas previstas na Escritura de
Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo Total das
Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com o
Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da
Primeira Série, “Regate Antecipado Facultativo
Total”);

such Debentures of the First Series, in accordance with
the procedures and formulas set forth in the Deed of
Issuance (“Total Optional Early Redemption of the
Debentures of the Second Series” and, together with
the Total Optional Early Redemption of the
Debentures of the First Series, “Total Optional Early
Redemption”);

(r)
Resgate Antecipado Obrigatório: Não haverá (r)
Mandatory Early Redemption: There shall be no
resgate antecipado obrigatório;
mandatory early redemption;
(s)
Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia (s) Early Redemption Offer: The Company may, at any
poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério time and at its sole discretion, as set forth in the Deed
realizar, conforme estabelecido na Escritura de of Issuance, total or partial early redemption offer of
Emissão, oferta de resgate antecipado total ou the Debentures, with the consequent cancellation of
parcial das Debêntures, com o consequente such Debentures (“Early Redemption Offer”);
cancelamento de tais Debêntures (“Oferta de
Resgate Antecipado”);
(t)
Amortização Extraordinária Facultativa: A (t) Optional Extraordinary Amortization: The Company
Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar may, in its sole discretion, carry out: (i) optional early
a amortização antecipada facultativa, limitada a 98% amortization, limited to ninety-eight per cent (98%) of
(noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário the Nominal Unit Value of the Debentures or the
das Debêntures ou do saldo do Valor Nominal balance of the Nominal Unit Value of the Debentures
Unitário das Debêntures de uma determinada série of a certain series subject to the extraordinary
objeto da amortização extraordinária, conforme o amortization, as the case may be, which shall
caso, que deverá abranger, proporcionalmente, proportionally cover all the Debentures of the series’
todas as Debêntures da(s) série(s) objeto da subject to the extraordinary amortization ("Optional
amortização
extraordinária
(“Amortização Extraordinary Amortization"), in accordance with the
Extraordinária
Facultativa”),
conforme procedures and formulas set forth in the Deed of
procedimentos e fórmulas especificadas na Escritura Issuance;
de Emissão;
(u)
Aquisição Facultativa: As Debêntures poderão (u)
Optional Acquisition: The Debentures may be
ser adquiridas pela Companhia e/ou por qualquer de acquired by the Company and/or any of its controlling
suas sociedades controladoras ou controladas, or controlled companies, directly or indirectly, in the
direta ou indiretamente, no mercado secundário, a secondary market, at any time, subject to the
qualquer momento, condicionado ao aceite do acceptance of the respective Debenture Holder and
respectivo Debenturista vendedor e observado o subject to the provisions of article 55, paragraph 3, of
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disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das
Sociedades por Ações, por valor igual ou inferior ao
Valor Nominal Unitário, devendo o fato constar do
relatório da administração e das demonstrações
financeiras, ou por valor superior ao Valor Nominal
Unitário, desde que observe as regras expedidas pela
CVM. As Debêntures que venham a ser adquiridas
nos termos deste item poderão: (i) permanecer na
tesouraria da Companhia; (ii) ser novamente
colocadas no mercado, via negociação no mercado
secundário; ou (iii) ser canceladas. As Debêntures
adquiridas pela Companhia para permanência em
tesouraria nos termos deste item, se e quando
recolocadas no mercado, farão jus aos mesmos
valores de Remuneração das demais Debêntures;

the Corporation Law, for equal value or smaller value
than the Nominal Unit Value, and the fact must be
included in the management report and financial
statements, or for higher value than the Nominal Unit
Value, in compliance with the rulings of CVM. The
Debentures that may be acquired in accordance with
the terms of this item may: (i) remain in the Company's
treasury; (ii) be replaced on the market, through
secondary market trading; or (iii) be canceled. The
Debentures acquired by the Company to be held in
treasury in accordance with the terms of this item, if
and when replaced on the market, shall be entitled to
the same values of Remuneration of the other
Debentures;

(v)
Vencimento Antecipado: as Debêntures e (v)
Early Maturity: Subject to the provisions of the
todas as obrigações constantes da Escritura de Deed of Issuance, the Debentures and all obligations
Emissão poderão ser consideradas antecipadamente provided for in the Deed of Issuance can be considered
vencidas, conforme as hipóteses de vencimento early matured, becoming immediately due by the
antecipado que forem estabelecidas na Escritura de Company,
Emissão, tornando-se imediatamente exigível da as the case may be, the payment of the Nominal Unit
Companhia, conforme o caso, o pagamento do Valor Value or the balance of the Nominal Unit Value, as the
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal case may be, plus Remuneration, calculated pro rata
Unitário, conforme o caso, acrescido da temporis, as of the Date of First Payment Date of each
Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Series of Debentures. Debentures, as the case may be,
Data da Primeira Integralização de cada uma das or the Last Payment Date of the Remuneration of the
Séries das Debêntures, conforme o caso, ou da respective Series of Debentures, as the case may be,
Última Data de Pagamento da Remuneração da up to the date of their actual payment;
respectiva Série das Debêntures, conforme o caso,
até a data do seu efetivo pagamento;
(w) Multa e Juros Moratórios: Ocorrendo (w) Fine and Arrears Interest: In case of late payment
impontualidade no pagamento pela Companhia de by the Company of any amount due to the Debenture
qualquer quantia devida aos Debenturistas, os Holders, the matured and unpaid debts by the
débitos em atraso vencidos e não pagos pela Company, including, without limitation, the payment
Companhia, incluindo, sem limitação, o pagamento of Remuneration as provided for in the Deed of
da Remuneração devida nos termos da Escritura de Issuance, regardless of notice, notification or court or
Emissão, ficarão sujeitos, independentemente de out-of-court order, shall be subject to: (i)
aviso, notificação ou interpelação judicial ou conventional, irreducible and non-compensating fine
extrajudicial: (i) a multa convencional, irredutível e of 2% (two percent) over the amount in default; and
não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o (ii) default interest, over the amount in default, at the
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valor inadimplido; e (ii) a juros moratórios, sobre o
valor inadimplido, à razão de 1% (um por cento) ao
mês, calculados pro rata temporis desde a data da
inadimplência até a data do efetivo pagamento;

rate of 1% (one percent) per month, calculated on a
pro rata temporis basis from the date of default until
the date of actual payment;

(x)
Colocação e Procedimento de Distribuição: As (x)
Placement and Distribution Proceeding: The
Debêntures serão objeto de Oferta Restrita, sob Debentures shall be subject to Restricted Offer, under
regime de garantia firme de distribuição para o Valor a firm guarantee of distribution for the Total Issuance
Total da Emissão, com a intermediação de instituição Amount, with the intermediation of an institution that
integrante do sistema de distribuição de valores is part of the securities distribution system;
mobiliários;
(y)
Forma e Local de Pagamento: Os pagamentos (y)
Form and Place of Payment: The payments to
a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados which the Debentures are entitled shall be made by
pela Companhia utilizando-se os procedimentos the Company in accordance with the procedures
adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas na adopted by B3 for the Debentures under electronic
B3, conforme o caso. Caso as Debêntures não custody at B3, as applicable. The Debentures that are
estejam custodiadas junto à B3, os seus pagamentos not in custody at B3 shall have their payments made
serão realizados pelo Escriturador ou na sede da by the Bookkeeper or the Company's headquarters, if
Companhia, se for o caso;
any;
(z)
Repactuação: Não haverá
programada das Debêntures;

repactuação (z)
Renegotiation: The Debentures shall not be
subject to scheduled renegotiation;

(aa) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão (aa) Extension of Deadlines: The deadlines concerning
prorrogados os prazos referentes ao pagamento de the payment of any obligation provided for and arising
qualquer obrigação prevista e decorrente da from the Deed of Issuance shall be considered as
Escritura de Emissão, se o vencimento coincidir com extended, if the maturity coincides with a date on
dia em que não haja expediente bancário na Cidade which there is no banking record in the City of São
de São Paulo, Estado de São Paulo, feriado nacional, Paulo, State of São Paulo, national holiday, Saturdays
sábado ou domingo, sem nenhum acréscimo aos or Sundays, with no increase in the amounts to be
valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos paid, except in cases where payments must be made
pagamentos devam ser realizados através da B3, through B3, in which case there will only be an
hipótese em que somente haverá prorrogação extension when the payment date coincides with a
quando a data de pagamento coincidir com dia não date that is not a Business Day (as defined below). For
considerado Dia Útil (conforme definido abaixo). the purposes of the Deed of Issuance, “Business Day"
Para fins da Escritura de Emissão será considerado means any day of the week except for Saturdays,
“Dia Útil” qualquer dia que não seja sábado, Sundays and national holidays;
domingo ou feriado declarado nacional;
(bb) Demais características e aprovação da (bb) Other characteristics and approval of the Deed of
Escritura de Emissão: As demais características e Issuance: The other characteristics and conditions of
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condições da Emissão e da Oferta Restrita serão
especificadas na Escritura de Emissão.

the Issuance and the Restricted Offer shall be specified
in the Deed of Issuance.

(ii)
A autorização para a Diretoria da Companhia,
bem como quaisquer de seus representantes legais,
a: (a) discutir, negociar e definir os termos e
condições das Debêntures e que venham a ser
aplicáveis à Oferta Restrita, desde que observado o
acima disposto, em especial, as hipóteses de
vencimento
antecipado;
(b) contratar
o
Coordenador Líder para desempenhar a função de
instituições intermediárias da Oferta Restrita; (c)
celebrar todos os documentos e praticar todos os
atos necessários à realização, formalização e
aperfeiçoamento da Emissão, bem como quaisquer
aditamentos aos referidos documentos; (d) tomar
todas as providências e praticar os atos necessários
à implementação das deliberações ora tomadas e o
pré-pagamento das operações, incluindo mas não se
limitando a assinatura de aditivos aos contratos de
financiamento e garantias de financiamento de
projetos; (e) contratar os demais prestadores de
serviços para a Oferta Restrita, incluindo, sem
limitação, custodiante, banco liquidante e
escriturador, assessores legais, agente fiduciário,
entre outros, podendo, para tanto, negociar e
assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os
honorários; e (f) contratação dos sistemas de
distribuição e negociação das Debêntures nos
mercados primário e secundário operacionalizados
pela B3.

(ii)
The authorization for the Company’s Board of
Executive Officers and any of its legal representatives,
to: (a) discuss, negotiate and define the terms and
conditions of the Debentures, and that may be
applicable to the Restricted Offer, provided that the
above provisions are complied with, in particular in the
event of early maturity; (b) hire the Lead Manager to
perform the function of the intermediary institutions
of the Restricted Offer; (c) execute all documents and
perform all acts necessary for the performance,
formalization and improvement of the Issuance, as
well as any amendments to those documents; (d) take
all measures and perform all acts necessary to
implement the decisions made herein and the
prepayment of the operations, including but not
limited to the execution of amendments to all
financing agreements and project finance guarantees;
(e) hire other outsourced entities for the Restricted
Offer, including, without limitation, the custody agent,
the Settlement Bank and the Bookkeeper, the legal
advisors, the trustee, among others, being able,
therefore, to negotiate and sign their contracts and set
their fees; and (f) contracting the distribution and
trading systems of the Debentures in the primary and
secondary markets operated by B3.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual,
após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada
por todos os presentes.

Closing and recording of the Minutes: having no
further business, the Chairman offered the word to
whoever wished to speak and, as nobody did, he
adjourned the meeting for the time necessary to draw
up these minutes, which after resuming the meeting
were read, approved and signed by all those present.

Foi autorizada a publicação da ata em forma de The publication of the minutes in the form of an extract
extrato, nos termos do artigo 130, parágrafo 3º, da was authorized, in accordance with article 130,
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Lei das Sociedades por Ações.

paragraph 3, of the Corporation Law.

Conselheiros Presentes: Srs. Bo Wen; Gustavo Board members present: Messrs. Bo Wen; Gustavo
Estrella; Fernando Mano da Silva; Futao Huang; Estrella; Fernando Mano da Silva; Futao Huang; Yunwei
Yunwei Liu; Karin Regina Luchesi e José Roberto Liu; Karin Regina Luchesi e José Roberto Mattos Curan.
Mattos Curan.
Mesa: Presidente: Sr. Bo Wen, Presidente; e Sra. Panel: Mr. Bo Wen, Chairman; and Mrs. Janaína Diniz da
Janaína Diniz da Gama, Secretária.
Gama, Secretary.

Para efeitos legais, a versão válida é a redigida na língua portuguesa / For legal purposes,
the Portuguese version shall prevail.
São Paulo, 9 de maio de 2019 / São Paulo, May 9th, 2019.
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