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l. DATA, HORA e LOCAL - 14 dejunho de 2021, com início às í4h, na sede da Sociedade,
sita na Av. Jundiaí, no 1184, 50 andar, Anhangabaú, na cidade de JundiaÊsp.

Il. PRESENÇA - totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Mata de Santa Genebra
Transmissão S.4., Sr. Arion Rolim Pereira, indicado por Copel GeT, Srs. Rodrigo Figueiredo
Soria e Luiz Eduardo Marques Moreira, indicados por Fumas Centrais Elétricas S.A; e, como
convidados, o Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia, e os assistentes de
diretoria, Sr. Felipe Nunes Suarez e Sr. André Figueiredo, 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 razâo do Covid-19.

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

lV. ORDEM DO DIA - í) Emissão de debêntures - Opinar, para posterior submissão à
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (AGE), com fulcro no art. 21, Parágrafo Único,
alínea "i" do Estatuto Social da Companhia, sobre o início do processo de reestruturaçâo da
dívida de longo pruzo da Empresa, via emissão de debêntures simples e não conversíveis em
ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, no volume total de
R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), em regime de garantia firme,
destinada ao pré-pagamento do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito No

17.2.A371.1, celebrado em 0611212017 entre o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e a MSG, à disponibilização dos recursos necessários para a
cenclusão do programa de investímentos da Companhia e seu custeio nos exercícios de 2021

e 2022, conforme premissas e estudos apresentados no Relatório Técnico DF.00712021 .

V. DELIBERAçOES - por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Senhores Conselheiros
tomaram as seguintes deliberações:

í) O Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia, realizou apresentação

sobre o processo de emissão de debêntures, destacando os aspectos financeiros do histórico

da Companhia, o estudo financeiro que identificou a necessidade de restruturação da dÍvida

da Sociedade, para fazer frente à sua necessidade de caixa e cumprimento de covenants

financeiros, recomendando a opinião favorável ao pleito, por se mostrar financeiramente

vantajoso para a Administração. lnformou, porfim, que houve manifestação favoráveldo CAE,

na 9" RCAE, realizada em 27.05.2021 e aprovação do assunto pelo Conselho de

Administração da Companhia, na 152a RCAD, realizada em 28.05.2021. Após apresentação,

o Conselho Fiscal solicítou esclarecimentos sobre o risco acerca de possível interpretação

contrária da Receita Federal que possa resultar em uma possível aplicação de penalidade por

enquadramento irregular na Leide Debêntures lncentivadas. O Diretor Financeiro esclareceu

que, mesmo perante o risco remoto da MSG ser alvo de penalizaçáo pela Receita, por alegado

enquadramento equivocado na Lei 12.431111, a operação financeira ainda se justifica, visto
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que a MSG possui, na hipótese mais conservadora, R$ 398 milhões em gastos, despesas e
pagamentos de dívidas passíveis de enquadramento para lastrear a operação. Assim, a
penalidade máxima da Receita de 20o/o do volume não lastreado só poderá recair sobre o
montante de R$ 702 milhões e totalizará, no extremo, R$ 140,4 milhões. Pelas simulaçÕes
realizadas e com base na proposta comercial vencedora da cotação, a operação evitará
aportes das Acionistas na ordem de R$ 120 milhóes e ainda permitirá redução de capital no
montante estimado de R$ 87 milhões. Desse modo, mesmo no cenário de penalização da
MSG pela Receita, a 3a Emissão será cape. de agregar valor para a Sociedade e suas
Acionistas no volume estimado de R$ 66,6 milhões (R$ 120 milhões mais R$ 87 milhões
menos R$ 140,4 milhões). Mencionou, ainda que a operação permite o cumprimento dos
covenants da 2a Emissão de Debêntures, o que não ocone mediante aporte das Acionistas,
e disponibilizará no caixa da MSG os recursos necessários para a finalização do
empreendimento. O Conselho Fiscal indagou, ainda, ao Diretor Financeiro, acerca da
possibilidade do BNDES e dos credores da 2a Emissão de Debêntures não anuírem
previamente com a operação, ao que foi respondido que já foram iniciadas as tratativas junto
ao BNDES e aos credores da 2a Emissão sobre a viabilidade da obtenção da referida
anuência, tendo encontrado acolhimento por parte de ambos paru a obtenção da mesma. O
Conselho Fiscal informou que o Estatúo Social da MSG prevê, em seu art. 45, X, que os
membros do Conselho Fiscal assistirão as reuniões do CAD nas quais se deliberar sobre
assuntos em que devam opinar, contudo o Conselho Fiscal não foi convocado para participar
da 1524 RCAD da MSG, não podendo ser responsabilizado pela não participação ante a
ausência de convocação. Assim, solicita que o Conselho Fiscal seja sempre convidado para
as reuniôes do CAD em que se deÍiberar sobre assuntos insertos dos incisos ll, lll e Vll do art.
45 do Estatuto Socialda MSG. Os Conselheiros Fiscais concluíram que os documentos
analisados, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados
e emitiram opinião favorável à submissão para Assembleia Geral de Acionistas.

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

Mesa:

Arion Rolim Pereira
Presidente

Conselho Fisca!:

Marina Lima Nogueira
Secretária

Arion Rolim Pereira Rodrigo Figueiredo Soria
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Luiz Eduardo Marques Moreira

Convidados:

Eduardo Henrique Garcia André Figueiredo

Felipe Nunes Suarez
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pAREcER Do coNsELHo FrscAL soBRE A 3a EmrssÃo oe oeeÊrurunEs DA MATA
DE sANTA GENEBRA TRANSMTSSÃo s.a.

Os membros do Conselho Fiscal da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., abaixo
assinados, dentro de suas atribuições 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
do início do processo de reestruturação da dívida de longo ptazo da Empresa, via emissão de
debêntures simples e não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia
fidejussória adicional, no volume total de R$ í.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões
de reais), em regime de garantia firme, destinada ao pré-pagamento do Contrato de
Financiamento Mediante Abertura de Crédito No 17.2.0371.1, celebrado em 0611212017 entre o
Banco Nacionalde Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a MSG, à disponibilizaçáo
dos recursos necessários para a conclusão do programa de investimentos da Companhia e seu
custeio nos exercícios de 2021 e 2022, conforme premissas e estudos apresentados no
Relatório Técnico DF.O07l2O21. Com base na documentação apresentada, nas análises
efetuadas e esclarecimentos adicionais prestados pela Administraçâo, os membros do
Conselho Fiscal concluíram, na Ua Reunião do Conselho Fiscal da Companhia, realizada em
14.06.2021, 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, 14 de junho de2021.

Arion Rolim Pereira Rodrigo Figueiredo Soria

Luiz Eduardo Marques Moreira
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