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REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2021

l. DATA, HORA e LOCAL - 08 de outubro de 2A21, com início às 18:30h, na sede da
Sociedade, sita na Av. Jundiaí, no 11U,50 andar, Anhangabaú, na cidade de Jundiaí-SP.

ll. PRESENÇA - totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Mata de Santa Genebra
Transmissão S.A., Sr. Arion Rolim Pereira, indicado por COPEL GeT, Srs. Rodrigo Figueiredo
Soria e Luiz Eduardo Marques Moreíra, indicados por Furnas Centrais Elétricas S.A; 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, e a Diretora
de Administração e Compliance da MSG, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, sendo que todos
os presentes participaram por videoconferência, conforme previsto pelo Artigo 42, §2o, do
Estatuto Social da MSG, em virtude do plano de contingências aplicado em razáo do Covid-
19.

lll. COMPOSIçÃO DA MESA . Presidente: Arion Rolim Pereira e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA - í) Opinar sobre a Proposta de Resolução do Conselho de
Administraçâo, PRCA MSG.051/2021, aprovada pelo Conselho de Administração da

Companhia, nos termos do Artigo 45, lll, em reunião realizada nesta data, às 17:00h, a ser
submetida à Assembleia Geral Extraordinária, para a realizaçâo da 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) series, no valortotal
de R$1.500.000.000,00 (um bilhâo e quinhentos milhões de reais) da Companhia, por meio

de distribuiçâo pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme

de colocação ("Debêntures" e "Oferta Restrita", respectivamente), devendo os recursos

obtidos com e emissão serem utilizados para (i) reforço de caixa da Companhia e ao

reperfilamento de seu endividamento, e (ii) à redução do capital socialda Companhia, no valor

de até R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), em relação às Debentures

da primeira série; e (iii) pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas

relacionadas à implantação do projeto, conforme indicado na escritura de emissão das

referidas debêntures, em relação às Debentures da segunda e terceira séries.

V. DELIBERAÇOES - por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Senhores Conselheiros

tomaram as seguintes deliberações:

í) 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., vía 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 pÍazo, que garantirá o atendimento aos covenanús da 2a Emissão, que dispensará

novos aportes das acionistas, que reequilibrará, em parte, a equação equityldebt do projeto e

que ainda disponibilizará recursos para redução de capital. Apresentou, ainda, histórico das
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açÕes que foram até agora tomadas pela MSG e suas acionistas para a viabilização da
emissão. Os Conselheiros Fiscais concluíram que os documentos analisados, em todos
os seus aspectos relevantes, est€io adequadamente apresentados e emitiram opinião
favorável à submissão do assunto para Assembleia Geral de Acionistas.

Vl. ENCERRAMENTO - nada mais havendo a tratar, foiencenada a sessão, sendo lavrada
a Ata gue, após lida e achada conforme, será assinada eletronicamente, surtindo todos os
seus efeitos legais, sendo remetida, posteriormente, à assinatura física daqueles que
participaram da reunião remotamente.

Mesa:

Arion Rolim Pereira
Presidente

Conselho Fiscal:

Marina Lima Nogueira
Secretária

t,

I

Arion Rolim Pereira Rodrigo Figueiredo Soria

Luiz Eduardo Marques Moreira

Convidados:

José Jurhosa Junior Joerlei Carvalho Alves

Eduardo Henrique Garcia Mariceli Schmidt dos Santos
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MATA DE sANTA GENEBRA TRANSMISSÃo s.e.

38a REUNTÃo oo coNsELHo FlscAL DA coMpANHlA

Os membros do Conselho Fiscal da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., abaixo
assinados, dentro de suas atribuiçôes e responsabilidades legais, procederam ao exame dos
documentos elaborados pela Diretoria Financeira da Mata da Santa Genebra Transmissão
S.A., referente ao pleito que será submetido à Assembleia Geral de Acionistas, de aprovação
da realização da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em açôes, da
espécie quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia fidejussória
adicional, em 3 (três) séries, no valor total de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos
milhões de reais) da Companhia, por meio de distribuição pública com esforços restritos de
distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação ("Debêntures" e "Oferta Restrita",
respectivamente), devendo os recursos obtidos com a emissão serem utilizados para (i) reforço
de caixa da Companhia e ao reperfilamento de seu endividamento, e (ii) a redução do capital
social da Companhia, no valor de ate R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de
reais), em relação às Debentures da primeira série; e (iii) pagamento futuro e/ou reembolso de
gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação do projeto, conforme indicado na
escritura de emissão das referidas debêntures, em relação às Debentures da segunda e
terceira séries. Com base na documentação apresentada, nas análises efetuadas e
esclarecimentos adicionais prestados pela Administração, os membros do Conselho Fiscal
concluíram, na 384 Reunião do Conselho Fiscal da Companhia, realizada em 08.10.2021, que
os documentos analisados, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente
apresentados, motivo pelo qual opinaram favoravelmente ao seu encaminhamento para
deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

Jundiaí, 08 de outubro de 2021.

Arion Rolim Pereira Rodrigo Figueiredo Soria

Luiz Eduardo Marques Moreira
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