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COMPANHIA. FECHAI

ATA DA crrutÉslnltl sexlcÉsmnl pRtMEtRÂ REUNTÃo Do
coNsELHo DE ADMINISTRAçÃo

REALIZADA ETUI OS DE OUTUBRO DE 202í

l. DATA, HORA e LOCAL -08.10.2021, às 16h, na sede da Mata de Santa Genebra
Transmissão s.A. ("companhia"), sita na Av. Jundiaí, no 1184, 5o andar, Anhangabaú,
Jundiaí-SP.

ll. PRESENÇA - presentes os membros do Conselho de Administraçáo da Sociedade, os
Conselheiros representantes da acionista Furnas Centrais Elétricas SlA, Sr. Jairo Machado
de Oliveira e Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, o Conselheiro representante da
acionista Copel GeT, Sr. Carlos Eduardo Moscalewsky, e os Conselheiros lndependentes,
Sr. Antonio Pereira dos Santos Filho, Sra. Flávia Menegotto Battisti e Sr. Carlos Alberto
Marques da Silva. Ausente o Conselheiro de Administração representante da acionista
Furnas Centrais Elétricas S/A, Sr. Victor Hugo Goes Ricco; e, como convidados, o Diretor-
Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, o Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique
Garcia, o Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves, ê a Diretora de
Administraçáo e Çompliance da MSG, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos; os Conselheiros
Fiscais da MSG, Sr. Arion Rolim Pereira, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria e Sr. Luiz Eduardo
Marques Moreira, sendo que todos os presentes participaram por videoconferência,
conforme previsto pelo Artigo 29, §2o, do Estatuto Social da MSG, em virtude do plano de
contingências aplicado em razão do Covid-19.

lll. COMPOSIçÃO DA MESA - Presidente: Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e
Secretária: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA -1) PRCA.MSG.048.2021- Propõe-se ao Conselho de Administração
da Sociedade, aprovar a contratação da êmpresa Oliveira Trust DTVM S.A., com
fundamento no artigo 30, inciso ll, alínea "c" da Lei 13.30312016, para prestaçáo do

serviço de agente escriturador e liquidante, referente à 3a emissáo de debêntures da Mata

de Santa Genebra, por um ptazo de 244 (duzentos e quarenta e quatro) meses, conforme
especificações descritas no RT.DF.MSG.O12.2O21, com valor máximo global de R$

587.364,72 (quÍnhentos e oitenta e sete mil e trezentos e sessenta e quatro reais e
setenta e dois centavos; 2l PRCA.MSG.A49.2021- Propôes ao Conselho de
Administração da Sociedade, aprovar a contratação direta, com fundamento no artigo 30,

inciso ll, alínea "c" da Lei 13.30312016, da empresa Pentágono S.A. DTVM, para

prestação de serviços fiduciários referentes à 3a emissão de debêntures da Mata de Santa

Genebra Transmissão. S.A, por um ptazo de 240 (duzentos e quarenta) meses e de

vigência contratual de 252 (duzentos e cinquenta e dois) meses, conforme especificaçÕes

descritas no Termo de Referência DF.MSG.A02l2O21,com valor máximo global de R$

227.660,80 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos),

3) PRCA.MSG.050.2021- Propõe-se ao Conselho de Administração (CAD) da Mata de

Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG) aprovar e encaminhar à deliberação final em

Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (AGE): a) A celebração, pela

Administração da Companhia, dos instrumentos a seguir listados, todos relacionados à

efetivação da 3a Emissão de Debêntures da MSG, nos termos e condições das minutas

em anexo: a.l. Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administraçâo de Contas e
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Outras Avenças que entre si fazem a Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a Caixa Econômica Federal; a.2. Contrato
de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças vinculado à Segunda e Terceira
EmissÕes de Debêntures da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A; a,3. Contrato de
Coordenação, Colocaçâo e Distribuição Pública, com esforços restritos, em Regime de
Garantia Firme de Colocação, da 3a (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie com garantia
real, com garantia fidejussória adicional, em três séries, da Mata de Santa Genebra
Transmissão §.A.; a.4. Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, que entre si
fazem a Copel Geração e Transmissão S.A., Furnas - Centrais Elétricas S.A., Simplific
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliáríos Ltda. e Pentágono S,A. Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários, com interveniência da Mata de Santa Genebra
Transmissão S.A.; a.5. lnstrumento Particular de Escritura da 3a (terceira) Emissão de
Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser
convolada em espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em 3 (três)
séries, para distribuição pública, com esforços restritos, da Mata de Santa Genebra
Transmissão S.A.; ô) A redução do capital da Companhia, em volume de até R$ 350
milhões, nos termos do Art. 173 da Lei 6.404n6, conforme Relatório Técnico
MSG.DF.007|2O21 (anexo 8.1), o qual identifica a possibilidade de excesso de capital,
após a liquidação da operação da 3a emissão de debêntures e o prêpagamento do
BNDES, ficando a efetivação da redução vinculada à. b.1. Liquidação da 3a Emissão de
Debêntures; b.2. Obtenção de anuência prévia da ANEEL, a ser providenciada pela
Diretoria da Sociedade; b.3. Autorização dos debenturistas da 2a Emissão de Debêntures
da MSG, via Assemblaria Geral de Debenturistas (AGD); O.n. Exoneração das garantias
oferecidas pela MSG e suas acionistas ao Banco Nacíonal de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante
Abertura de Crédito no 17.2.0371.1.; b.5. Obtenção, junto aos colegiados da Companhia
(Diretoria Executiva, Comitê de Auditorias Estatutário, Conselho de Administração e
Conselho Fiscal), de autorização para efetivação da redução, mediante estudos técnicos
conclusivos que demonstrem a razoabilidade do volume a ser reduzido e cujo valor
preciso só poderá ser auferido após o desfecho da 3'Emissão de Debêntures.

V. DELIBERAçÃO - Os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberaçôes:

í) PRGA.MSG.O48,2O21- O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia realizou
apresentação destacando que o objeto é a contratação de agente escriturador e liquidante,
vinculado à 3a emissão de debêntures. A contratação se dará por inexigibilidade, com valor
máximo de R$ 587.3U,72, pelo prazo de 2M meses, em linha com o horizonte de tempo
até a liquidação da última série das debêntures. Mencionou que foram realizadas
pesquísas de mercado e que a proposta reebida pela Olíveira Trust foi a mais vantajosa
para a Administração. Os Gonselheiros de Administração, com base na apresentação
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realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aproveram a PRCA
MSG.048,202í.

2) PRCA.MSG.049.2021- O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia realizou
apresentação destacando que o objeto é a contratação de agente fiduciário, referente à 3a

emissão de debentures da MSG. A contratação se dará por inexigibilidade, com valor
máximo de R$ 227.000,00, pelo ptazo de 252 meses, um pouco além do vencímento da
última série porque o serviço se alonga no tempo além do encerramento da última série.
Mencionou que foram realizadas pesquisas de mercado e que a proposta recebida pela
Pentágono trouxe o mênor valor, sendo a proposta mais vantajosa para a Administraçâo.
Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda
documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.0491202í.

3) PRCA.MSG.050.2021- O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia realizou
apresentação sobre a matéria, destacando que a operação se destina à reestruturação da
dívida de longo prazo da Cia., via quitação do contrato com o BNDES, com os recursos
oriundos da 3a Emissão. Que a operação proverá o caixa da MSG com os recursos
necessários ao seu equilíbrio de curto e longo prazo, que garantirá o atendimento aos
covenants da 2a Emissão, que dispensará novos aportes das acionistas, que reequilibrará,
em parte, a equação equity/debt do projeto e que ainda disponibilizará recursos para
redução de capital. Apresentou, ainda, histórico das ações que foram até agora tomadas
pela MSG e suas acionistas para a viabilização da emissão, assim como paru a realização
da reduçâo de capital pretendida, em atendimento à demanda das acionistas. Frisou que,
para a redução de capital, ainda será necessária a instrução de processo interno na Cia.,
com pareceres, relatórios, estudos e aprovaçÕes específicas na sua governança interna, e
que só poderá ser feita após a liquidação da operação. Que a aprovação encaminhada
nessê momento sobre redução de capital visa tão somente a realizafio de uma AGE para
se dar aos credores da MSG os 60 dias necessários para se manifestarem sobre a
possível redução, estabelecendo um limite máximo para a mesma e viabilizando a sua
efetivação ainda em 2021. O Conselheiro de Administração, Sr. Carlos Eduardo
Moscalewsky, solicitou explicação à diretoria quanto ao enquadramento das debentures na
Lei 12.431, ao que foi respondido, pelo Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, que o único
questionamento que poderia haver seria pela Receita Federal, o que não acredita, posto
que o conceito da Lei é incentivar investimentos via 12.431, o quefoi reforçadonalegal
opinion e foi atestado em recente Portaria do Ministério de lnfraestrutura, Portaria No 777,
de 28.06.2021, que enquadrou emissão semelhante como em debêntures incentivadas.
Explicou, ainda, que mesmo que houvesse uma penalização por enquadramento irregular,
incidiria multa de 2Ao/o, que estaria coberta por todos os ganhos da operação. O
Conselheiro de Administração, Sr. Antonio Pereira, questionou, se foi acordado, com o
sindicato dos bancos, algum custo caso a operação não seja efetivada, ao que foi
respondido gue se a operação for interompida por decisâo da MSG, teremos o pagamento
de um comissionamento de saída, contudo existem mecanismos de marRef íex que
permite a não realizaçáo da operação, sem pagamento de comissionamento de saída. O
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Conselheiro de Administração, Sr. Carlos Marques, questionou qual o custo de pré-
pagamento do BNDES, ao que foi respondido que é um custo estimado de Rg 26 milhões.
O Conselheiro de Administraçâo, Sr. Carlos Marques, questionou qual o racionaldo cálculo
do serviço da dívida, ao que foi respondido, pelo Diretor Financeiro, que o efeito da
alocação do serviço da dívida ao longo do tempo acaba revertendo em ganho de VPL. O
Conselheiro questionou, ainda, se está sendo considerado, no modelo sem financiamento,
aporte, ao quê foi respondido que não, que a MSG nunca trabalhou com a hipótese de
aporte. O Diretor Financeiro da MSG se comprometeu a enviar a modelagem para
conhecimento de todos. O Conselheiro, Sr. Carlos Marques, solicitou que seja incluído na
apresentação as premissas que foram utilizadas para o estudo realizado expresso no slide
5 e o Diretor Financeiro esclareceu que as premissas estão listadas e justiflcadas no
Relatório Técnico DF.0A7i2021, que foi anexado ao material enviado para análise. O
Conselheiro de Administração, Sr. Carlos Marques, perguntou se o carue out para reduçâo
de capital está previsto na dívida nova, ao que foi respondido que sim. Questionou, ainda,
se o carve out da mudança de controle da Eletrobrás está previsto na escritura, ao que foi
respondido que sim. Questionou se, na 2a Emissão de debêntures, será necessário novo
waiver fee para a mudança de controle da Eletrobrás, ao gue foi respondido que o assunto
precisará ser verificado. Por fim, o Conselheiro de Administração, Sr. Carlos Marques,
recomendou para que se tenha o máximo de atenção ao se registrar a troca da dívida. Os
Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda
documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRGA MSG.050/202í
e seu encaminhamento para deliberação em Assembleia Geral de Aeionistas.

Vl. ENCERRAMENTO - nada mais havendo a tratar, foi encenada a sessão, sendo
lavrada a Ata que, após lida e achada conforme, será assinada eletronicamente, surtindo
todos os seus efeitos legais, sendo remetida à assinatura física daqueles que
participaram da reuniâo remotamente.
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Caio Pompeu de Souza Brasil Neto

Presidente

Conselho de Administração:

Marina Lima Nogueira
Secretária
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Jairo Machado de Oliveira Caio Pompeu de Souza Brasil Neto
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Carlos Eduardo fi/loscalewsky Antonio Pereira dos Santos Filho

Flávia Menegotto Battisti

Convidados:

Carlos Alberto Marques da Silva

José Jurhosa Junior Joerlei Carvalho Alves

Eduardo Henrique Garcia Mariceli Schmidt dos Santos

Arion Rolim Pereira Rodrigo Figueiredo Soria

Luiz Eduardo Marques Moreira
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Jairo Machado de 0liveira
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Carlos Alberto Marques da Silva
01..camarques@gmail.com
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carlos eduardo moscalewsky
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Assinou

Marina Lima Nogueira
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Assinou
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Assinou

Joerlei Carvalho Alves
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Assinou

Eduardo Henrique Garcia
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Mariceli Schmidt dos Santos
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08 Oct 2O2L,2Ot48t2L
Documento número 82bc1386-8a4f-405b-b333-2a32a4cdbOca criado por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta

49c3aced-87c7-42bD-bÍa5-fc1c3f03LceL), Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM:

202 1-10-08T20:48:21-03:00

08 Oct 2O2L,2O:49:56
Lista de assinatura iniciada por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42bO-bfa5-fc1c3f03Lce1). Email:
mari na@msgtra ns. com, br. - DATE ATOM : 202 1-1 0-08T20 : 49 : 56-03 : 00

O8 Oct 2O2L,20:50:04
MARINA LIMA NOGUEIRA Assinou (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email:

marina@msgtrans.com.br - lP: 191,34.68.42 (191.34.68.42.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 8538) - Documento de
identificação informado: 030.663.364-76 - DATE ATOM: 2021-10-08T20:50:04-03:00

08 Oct ?OZL,2O:53:32
FLAVIA MENEGOTTO BATT|ST|Assinou - Email: flambattisti@gmail.com - lP: 200.175.22.245
(200.l75.22.245.dynamic.dialup,gvt.net.br porta: 26632\ - Documento de identificaçâo informado: 036.587.829-43
- DATE_ATOM : 202 1-10-08T20:53:32-03:00

08 Oct 2O2L,2O:55:18
CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY Assinou (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email:

dado.moscalewsky@gmail.com - lP: 138.204.24.179 (179,24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta:

404261- Ger:lr"rcalrzaçào: -25.43647250843118 -49,291815ü20011846 - Documento de identificação informado:

428.7 7 1..489-04 - DATE ATOM : 2 02 1-1 0-08T20: 55 : L8-03 : 00

08 Oct 2OZl,20z57t23
JOSE J URHOSA JUNIOR Assinou (Conta 5fafac6a-4b2 b-4928-b7 2c-7d0103d 1b35a) - Email :

jurhosa@msgtrans.com.br - lP: l-89.6.32.239 (bd0620ef.virtua.com.br porta: 27990) - Documento de identificaÇão

informado: 174.593.891-53 - DATE ATOM: 2021-10-08T20:57:23-03:00

08 Oct 2O2L,ZLtOLtOT
ARION ROLIM PEREIRA Assinou (Conta l.8c4cb3b-11d5-421L-944c-d8260437b85b) - Email: arionrp@mppr.mp.br -

lP: 200.192.97.48 (48.97.L92.200,dynamic,ampernet.com,br porta: 59936) - üeolcc,rlizaÇác: -24^Ç524608

-50.11"67994 - Documento de identificação informado: 463.019.179-87 - DATE_ATOM: 2021-L0-08T21:01:07-03:00
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08 Oct 2O2L,21:03:50
EDUARDO HENRIQUE GARCIA Assinou - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - lP: l-77.15.82.4 i.171.I5.82.4
porta: 305L6) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE ATOM: 202L-10-0BT2l.:03:50-03:00

OB Oct 2021, 21:12:14
CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO Assinou - Email: caiop@furnas,com.br - tP: 189.60.140.23G
(bd3c92ec.virtua.com.br porta: L6586) - Documento de identificação informado: 952.940 .407-78 - DATE ATOM:
2021-10-08T21: 12 : L4-03:00

08 Oct 2O2L,21:58:06
LUIZ EDUARDO MARQUES MOREIRA Assinou - Email: leduardo@furnas.com.br - lP: 179.146.196.37
(179-L46-196-37.user.vivozap.com.br porta: 56206) - Geoiucaiização: -22.98ü5.i25 -43,2159939 - Documento de
identíficação informado: 029.22L.307-70 - DATE ATOM: 2021-10-08T21:58:06-03:00

08 Oct 2O2L,22:24tO7
RODRIGO FIGUEIREDO SORIA Assinou - Email: rsoria@furnas.com.br - lP: 179.210,11.236 (b3d20bec.virtua.com.br
porta: 59400)- Documento de identificação informado: 075.01-6,667-33 - DATE ATOM: 2021-10-08T22:24:07-03:00

08 Oct 2O2L,22:31:39
MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS Assinou (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email:
mariceli.santos@msgtrans.com.br - lP: 168.197.105.129 (residencial-168-197-105-L29.gtbatelecom.com.br porta:

4L42) - Geolocaiizaçâo: -25.9286155 -48"58588?l - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 -

DATE_ATOM : 202 1-10-08T22 : 3 L :39,03 :00

09 Oct ?OZL, OO:24:08
CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA Assinou (Conta c55a2c23-6a3a-4f51-9336-4c606b020607) - Email:

0l.camarques@gmail.com - lP: 179.135.24.52 (179-135-24-52.user.vivozap.com.br porta: 18948) - Documento de

identificação informado: 562.446.060-00 - DATE ATOM: 2021-10-09T00:24:08-03:00

09 Oct 2O2L,06:39:19
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO Assinou (Conta c610611^d-6e50-4ea0-bb12-5cdd6df807e3)- Email:

antoniopereiraT33T@gmail.com - lP: 189.40.91.32 (32.91..40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 17006) - Documento

de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE ATOM: 2021-10-09T06:39:19-03:00

09 Oct ?OZL,08:41:X.8

JOERLEI CARVALHO ALVES Assinou (Conta 00d3elb7-dl.e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email:

joerlei@msgtrans.com.br - lP: 186,220.196.75 (badcc44b.virtua.com.br porta: 49612) - GeolocalizeÇão:

-23.5555ü83121.8S795 -46.60157559i938634 - Documento de identificação informado:878.777.598-00 -

DATE_ATOM : 202 L-10-09T08 : 41 : 1 8-03 : 00

09 Oct 2O2L, LOt25t22

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA Assinou (Conta fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email:

joliv@furnas.com.br - IP: 179.218.83.183 (b3da53b7.virtua.com.br porta: 33568) - Geolocaiizaçõo:

-22.96946536118C124 -41.3§6S7835863295 - Documento de identificação informado: 023.850,387-90 -

DATE_ATOM : 2 02 1-10-09T1.0:25:22-03: 00



üaqsisn
9 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil

Sincroni:adc com o ilrP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de +siinarturas gerado çn 09 de outubro de 2021, 1L:02:26

Hash do documento original
(SHA256):48c6424beea30c5ea36d2 1bc0ced1 20Í54e5Íde91e16decdcê5a95í2bdadc278
(5HA512):d8636551550669da694e598da943574c953364Íbcd57d0b121e7.afbb2a723b0a1accbff7a80135782 1e4494e3d0ba 8427064t4841259bd0e41ed3ba24f84919

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


