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1. INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS 
 

 
Nos termos do §2º do artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei das Sociedades por Ações”) aplicam-se às assembleias gerais de debenturistas, no que couber, 
as disposições da Lei das Sociedades por Ações aplicáveis às assembleias gerais de Debenturistas. 
 
Nos termos do parágrafo único do artigo 121 da Lei das Sociedades por Ações, os Debenturistas 
podem optar por participar de modo presencial ou à distância das assembleias gerais de companhias 
abertas, na forma da regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 
 
Em 14 de maio de 2020, a CVM editou a Instrução CVM nº 625 (“Instrução CVM 625”), com o intuito 
de regular a realização de assembleias gerais de debenturistas de forma parcial ou exclusivamente 
digital, de modo a permitir a participação dos debenturistas de forma remota, por meio de sistema 
informático que possibilite sua participação, desde que a respectiva escritura de emissão, não vede 
expressamente tal possibilidade. 
 
O “lnstrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da CTEEP - Companhia de 
Transmissão de Energia Elétrica Paulista”, celebrado em 07 de fevereiro de 2017, entre a Companhia 
e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário 
representante da comunhão dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), conforme alterado (“Escritura 
de Emissão”) não veda, sob qualquer forma ou pretexto a realização de assembleias gerais de 
debenturistas de forma digital. 
 
Assim, em linha com a legislação e a regulação aplicável, bem como em observância à Escritura de 
Emissão, com o intuito de preservar a integridade física de seus colaboradores, parceiros e 
Debenturistas, a Administração da Companhia determinou que a Assembleia Geral de Debenturistas 
(conforme definida na Edital de Convocação) ora convocada, seja realizada de forma exclusivamente 
digital, nos termos da Instrução CVM 625. 
 
PORTANTO, NÃO SERÁ ADMITIDA A PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL DE QUAISQUER 
DEBENTURISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS ORA CONVOCADA. 
 
A Administração da Companhia, ainda em atendimento ao que preconiza a Instrução CVM 625, 
disponibilizará também aos Debenturistas a possibilidade de participarem à distância por meio do 
preenchimento e encaminhamento da Instrução de Voto à Distância (“Instrução de Voto”), 
observados os termos e condições para o seu preenchimento e recebimento descritos abaixo, bem 
como por meio de sistema eletrônico de vídeo conferência, conforme descrito a seguir.  
 
A PRESENTE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS, HAVIA SIDO ORIGINALMENTE 
PREVISTA PARA SER REALIZADA, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO EM 25 DE ABRIL DE 2022. 
CONTUDO, CONFORME EDITAL DE PRORROGAÇÃO DA SEGUNDA CONVOCAÇÃO 
DIVULGADO EM 20 DE ABRIL DE 2022, A ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS SERÁ 
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022. 
 

I. Participação por meio de Sistema Eletrônico: 
 
Para a Assembleia Geral de Debenturistas ora convocada a Administração da Companhia, após avaliar 
as experiências de mercado e os serviços disponíveis, optou pela plataforma digital “ALFM Easy 
Voting” que proverá o acesso à Assembleia Geral, bem como realizará o acompanhamento e controle 
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da votação relativa a cada uma das matérias constantes da “Ordem do Dia” da presente Assembleia 
Geral (“Plataforma”)  
 
Assim, os Debenturistas que desejarem participar da Assembleia Geral de Debenturistas de forma 
digital poderão fazê-lo pessoalmente, ou por meio de representante devidamente constituído nos 
termos do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, e desde que devidamente habilitados, 
poderão: (i) simplesmente participar da Assembleia Geral de Debenturistas, independentemente de 
ter enviado a Instrução de Voto; ou (ii) participar e votar na Assembleia Geral de Debenturistas, 
ressalvado que o Debenturista que já tiver enviado a Instrução de Voto e que, mesmo assim, desejar 
exercer seu direito de voto diretamente na Assembleia Geral de Debenturistas, terá todas as 
instruções de voto recebidas por meio de Instrução de Voto desconsideradas. 
 
Para se habilitar e participar da Assembleia Geral de Debenturistas, a Companhia solicita, nos termos 
da Instrução CVM 625, que os Debenturistas até 03 (três) dias antes da data prevista para realização 
da Assembleia Geral de Debenturistas, ou seja, até 27 de maio de 2022: 
 
Acessem o link:  
https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxY4
GDKn3+D6oTylD1jy6nzqrf03hkj6YaE20t1k6CXTm  
 (“Link de Pré-Cadastro”), e realizem o cadastro na Plataforma.  
 
Para realizar o cadastro na Plataforma, o Debenturista deverá acessar o Link de Pré-Cadastro e 
concordar com a coleta dos dados pessoais solicitados. Após seu expresso consentimento, os dados 
serão coletados exclusivamente para possibilitar o cadastro na Plataforma e para a sua habilitação 
para participação na Assembleia Geral de Debenturistas, de modo que serão armazenados pela 
Companhia pelo período legal e descartados em conformidade com o disposto na Lei n°13.709/2018 
(“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”). 
 
Após a aprovação da coleta de dados, o Debenturista, seu representante ou procurador, deverá 
inserir as seguintes informações: (i) número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia 
(“CPF/ME”); (ii) nome completo; (iii) telefone celular para contato; (iv) e-mail; (v) upload de cópia 
do documento pessoal com foto contendo número do seu CPF/ME, sendo certo que serão aceitos: 
(a) documento de identidade Carteira de Identidade - Registro Geral “RG”, (b) Registro Nacional de 
Estrangeiros “RNE”, (c) Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, (d) passaporte, (e) carteiras de 
identidade expedidas pelos conselhos profissionais e (f) carteiras funcionais expedidas pelos órgãos 
da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular. Além destas informações, para 
realizar o cadastro, os Debenturistas, seus representantes ou procuradores, deverão permitir o uso 
da sua câmera do seu dispositivo para tirar uma foto do seu rosto. 
 
Deverão, ainda, informar se são representantes ou procuradores e, em caso positivo, poderão 
importar uma planilha com as informações de todos os representados, ou cadastrá-los manualmente, 
fornecendo: (i) nome completo ou razão social; e (ii) número do CPF/ME ou do Cadastro de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”). Caso o representante ou procurador deseje importar 
uma planilha com as informações de seus representados, deverá fazer o download do modelo 
disponibilizado na Plataforma que obedece ao layout aceito pela Plataforma, inserir os dados 
solicitados e realizar o upload do documento preenchido. 
  
Ainda, por meio do Link de Pré-Cadastro e dentro do prazo definido, os Debenturistas, deverão fazer 
o upload de cópia simples dos seguintes documentos, conforme aplicáveis:  
 
(i) documento de identidade Carteira de Identidade - Registro Geral “RG”, Registro Nacional 
de Estrangeiros “RNE”, Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, passaporte, carteiras de identidade 
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expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da 
Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular; e/ou  
 
(ii) os atos societários pertinentes que comprovem a sua representação legal (contrato e/ou 
estatuto social e/ou regulamento), acompanhados dos respectivos atos de eleição de seus 
administradores, todos devidamente formalizados e registrados perante os órgãos competentes; e 
 
(iii) na hipótese de representação do Debenturista, instrumento de procuração, devendo a 
procuração conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do 
outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.  
 
Vale destacar que: (i) as pessoas naturais Debenturistas somente poderão ser representadas na 
Assembleia Geral por procurador que seja debenturista, administrador da Companhia, advogado ou 
instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1º da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) 
as pessoas jurídicas que forem Debenturistas poderão ser representadas por procurador constituído 
em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a 
necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, debenturista ou advogado.  
 
A Companhia dispensará, de forma excepcional para a Assembleia Geral de Debenturistas 
ora convocada, o envio das vias físicas da documentação de representação, bem como 
reconhecimento de firma, a autenticação de cópias, a consularização e a notarização dos 
documentos de representação de seus Debenturistas. Adicionalmente a Companhia 
acatará documentos assinados digitalmente por meio de certificado digital emitido por 
autoridades certificadoras vinculadas à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil), ou assinados eletronicamente em plataforma de assinatura eletrônica que possua 
validade jurídica, desde que seja possível a comprovação da integridade e autenticidade 
de tal documento.  
 
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos Debenturistas na Assembleia Geral de 
Debenturistas caberá à instituição administradora ou gestora do respectivo fundo, observado o 
disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito 
de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou 
gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à 
administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado 
no órgão competente. 
 
Adicionalmente, ressalta-se que para fins de cômputo dos quóruns de instalação e 
deliberação da Assembleia Geral de Debenturistas, bem como dos votos proferidos pelo 
Debenturista na referida assembleia, será considerado o extrato emitido pelo Escriturador 
e/ou pela B3, conforme o caso, e encaminhado à Companhia na data da Assembleia Geral 
de Debenturistas.  
 
Após a realização do cadastro na Plataforma, será realizada a avaliação e validação das informações 
e dos documentos apresentados e os Debenturistas ou seus respectivos representantes/procuradores 
receberão um e-mail informando sobre o deferimento ou indeferimento do cadastro, e neste último 
caso, as razões para o indeferimento.  
 
Nos termos do §2º do artigo 4º da Instrução CVM 625, será admitida a participação na Assembleia 
Geral de Debenturistas ora convocada, dos Debenturistas que realizarem e/ou regularizarem seu 
cadastro na Plataforma, apresentando as informações e a documentação de representação completa, 
até o horário previsto para a realização da Assembleia Geral de Debenturistas.  
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Os Debenturistas que não realizarem o cadastro, por meio do Link de Pré-Cadastro ou não o 
regularizarem até o horário previsto para a realização da Assembleia Geral de Debenturistas ora 
convocada, não poderão participar da Assembleia Geral de Debenturistas. 
 
Será enviado aos Debenturistas devidamente cadastrados, antes do início da Assembleia Geral de 
Debenturistas, um e-mail contendo novo link da Plataforma para acesso à Assembleia Geral de 
Debenturistas e demais informações necessárias para a participação (login e senha) (“Link de 
Acesso”). Ao acessar este Link de Acesso, o Debenturista deverá inserir as informações de acesso. 
Ao inserir tais informações na Plataforma, o Debenturista receberá um código de segurança pessoal 
e intransferível por SMS e e-mail (no número de celular e e-mail informados no cadastro), que deverá 
ser informado no campo próprio na Plataforma. 
 
Após inserir este código de segurança na Plataforma, o Debenturista deverá cadastrar uma nova 
senha e em seguida será direcionado automaticamente à Assembleia Geral de Debenturistas, 
observado o disposto a seguir. 
 
O Debenturista devidamente cadastrado na plataforma digital que participar remotamente será 
considerado presente à Assembleia Geral de Debenturistas, podendo exercer seus respectivos 
direitos de voto, e assinante da respectiva ata, nos termos da Instrução CVM 625. 
 
A participação na Assembleia Geral de Debenturistas por meio da Plataforma conjugará transmissão 
de áudio e vídeo/imagem, sendo que os Debenturistas que optarem por participar da Assembleia 
Geral de Debenturistas por meio da Plataforma deverão manter a sua câmera ligada durante o curso 
da Assembleia Geral de Debenturistas com o fim de assegurar a autenticidade das comunicações. 
Nos termos da regulamentação aplicável a Assembleia Geral de Debenturistas será integralmente 
gravada.  
 
A Companhia solicita a tais Debenturistas que acessem a Plataforma com, no mínimo, 30 (trinta) 
minutos de antecedência em relação ao horário previsto para início da Assembleia Geral de 
Debenturistas, a fim de permitir a validação do acesso e participação de todos os Debenturistas que 
dela se utilizem.  
 
Ressalta-se que o uso da Plataforma não é compatível com tablets e smartphones, bem 
como recomenda-se que o acesso à Plataforma seja feito preferencialmente pelos 
seguintes navegadores: Google Chrome, Vivaldi ou Edge (Chromium). 
 
Em caso de dúvidas, ou caso o Debenturista que tenha solicitado devidamente sua participação na 
Assembleia Geral de Debenturistas por meio do Link de Pré-Cadastro não receba o Link de Acesso 
ou o e-mail com a confirmação de cadastro e/ou confirmação do upload dos documentos obrigatórios 
ou as instruções para acesso e participação na Assembleia Geral de Debenturistas até às 12:00 horas 
do dia 30 de maio de 2022, deverá entrar em contato com a Companhia pelo telefone +55 (11) 
3138-7621 ou pelo e-mail debentures@isacteep.com.br, a fim de que lhe sejam reenviadas as 
respectivas instruções para acesso. 
 
Tendo em vista a prorrogação da data prevista para a realização da Assembleia Geral de 
Debenturistas em segunda convocação, a Companhia esclarece que os Debenturistas que 
desejarem participar da Assembleia Geral de Debenturistas em segunda convocação e que 
realizaram seu cadastro para a primeira convocação da Assembleia Geral de 
Debenturistas, deverão atualiza-lo, conforme aplicável, apenas caso tenha ocorrido 
alguma alteração nos documentos já apresentados.  
 
A Companhia não se responsabilizará por quaisquer problemas operacionais ou de conexão com a 
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internet que o Debenturista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras questões alheias à 
Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação e a votação do Debenturista na 
Assembleia Geral de Debenturistas.  
 
TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE FALHAS DE CONEXÃO POR PARTE DOS 
DEBENTURISTAS NA VIDEOCONFERÊNCIA POR MEIO DA QUAL SERÁ REALIZADA A 
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS ORA CONVOCADA, A COMPANHIA RECOMENDA 
QUE MESMO OS DEBENTURISTAS QUE DECIDIREM PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE 
DEBENTURISTA POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO ENCAMINHEM TAMBÉM A 
INSTRUÇÃO DE VOTO, DE FORMA A ASSEGURAR QUE SEUS VOTOS SERÃO REGISTRADOS. 
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II. Participação por meio da Instrução de Voto: 
 
Adicional e independentemente da participação por meio de Sistema Eletrônico, a Companhia 
assegurará aos Debenturistas a possibilidade de participação por meio do envio da Instrução de Voto, 
cujo modelo encontra-se no Anexo Único à presente Proposta da Administração. 
 
Em razão disso, os Debenturistas poderão exercer seu direito de voto à distância, por meio do envio 
das instruções de preenchimento da Instrução de Voto para o Agente Fiduciário e/ou o Departamento 
de Relações com Investidores da Companhia, exclusivamente por correio eletrônico a ser 
encaminhado para debentures@isacteep.com.br com cópia para 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, respectivamente. 
 
Nos termos da regulamentação aplicável, a Instrução de Voto deve ser recebida pela 
Companhia com cópia para o Agente Fiduciário até o dia 27 de maio de 2022. 
Adicionalmente, ressalta-se que para fins de cômputo dos quóruns de instalação e 
deliberação da Assembleia Geral de Debenturistas, bem como dos votos proferidos pelo 
Debenturista em referida assembleia, será considerado o extrato emitido pelo Escriturador 
ou pela B3, conforme o caso, e encaminhado à Companhia na data da Assembleia Geral de 
Debenturistas.  
 
Nos termos do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, somente as pessoas que comprovarem 
a qualidade de Debenturistas ou de representantes de Debenturistas, na forma da legislação 
aplicável, poderão comparecer e participar da Assembleia Geral de Debenturistas. Em razão disso as 
Instruções de Voto encaminhadas diretamente à Companhia com cópia para o Agente Fiduciário 
deverão estar acompanhadas da documentação capaz de comprovar a qualidade de Debenturista de 
seu remetente, qual seja: 
 
(i) documento de identidade Carteira de Identidade - “RG”, “RNE”, “CNH”, passaporte, 
carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos 
órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular; e/ou  
 
(ii) os atos societários pertinentes que comprovem a sua representação legal (contrato e/ou 
estatuto social e/ou regulamento), acompanhados dos respectivos atos de eleição de seus 
administradores, todos devidamente formalizados e registrados perante os órgãos competentes; e 
 
(iii) na hipótese de representação do Debenturista, instrumento de procuração, devendo a 
procuração conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do 
outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.  
 
Vale destacar que: (i) Debenturistas pessoas naturais somente poderão ser representadas na 
Assembleia Geral de Debenturistas por procurador que seja debenturista, administrador da 
Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1º da Lei das 
Sociedades por Ações; e (ii) Debenturistas pessoas jurídicas poderão ser representadas por 
procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas 
do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, debenturista ou 
advogado.  
 
A Companhia dispensará, de forma excepcional para a Assembleia Geral de Debenturistas 
ora convocada, o envio das vias físicas da documentação de representação, bem como 
reconhecimento de firma, a autenticação de cópias, a consularização e a notarização dos 
documentos de representação de seus Debenturistas. Adicionalmente a Companhia 
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acatará documentos assinados digitalmente por meio de certificado digital emitido por 
autoridades certificadoras vinculadas à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil), ou assinados eletronicamente em plataforma de assinatura eletrônica que possua 
validade jurídica, desde que seja possível a comprovação da integridade e autenticidade 
de tal documento. 
 
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos Debenturistas na Assembleia Geral de 
Debenturistas caberá à instituição administradora ou gestora do respectivo fundo, observado o 
disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito 
de voto dos ativos mantidos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou 
gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à 
administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado 
no órgão competente. 
 
O Debenturista que enviar a Instrução de Voto e que, mesmo assim, desejar exercer seu direito de 
voto diretamente na Assembleia Geral de Debenturistas, terá todas as instruções de voto recebidas 
por meio de Instrução de Voto desconsideradas. 
 
Tendo em vista que a presente Assembleia Geral de Debenturistas originalmente prevista 
para ser realizada em segunda convocação está sendo prorrogada, a Companhia esclarece 
que nos termos da Instrução CVM 625, as Instruções de Voto relativas às matérias em 
análise que já tenham sido recebidas permanecem válidas e os votos nelas registrados 
serão considerados válidos a menos que os respectivos Debenturistas: (i) participem 
virtualmente da Assembleia Geral de Debenturistas, por meio da Plataforma Digital; ou (ii) 
encaminhem novas Instruções de Voto. 
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2. EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO 
 

CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA 
COMPANHIA ABERTA 

CNPJ/ME 02.998.611/0001- 04 
NIRE 35300170571 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DA SEGUNDA CONVOCAÇÃO DA 

 
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES 
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, 
DA CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA, 
ORIGINALMENTE PROGRAMADA PARA SER REALIZADA, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, EM 
25 DE ABRIL DE 2022 E ORA PRORROGADA PARA 30 DE MAIO DE 2022  
 
A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia” ou “Emissora”) na 
qualidade de emissora das debêntures objeto da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da Companhia (“Debêntures” e 
“Emissão”, respectivamente), vem, por meio do presente Edital de Convocação, nos termos 
previstos na Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), bem como na Cláusula 12.4 do “lnstrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão 
de Debentures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da 
CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista”, celebrado em 07 de fevereiro de 
2017, entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na 
qualidade de agente fiduciário representante da comunhão dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), 
conforme alterado (“Escritura de Emissão”), vem comunicar que a Assembleia Geral de 
Debenturistas (“Assembleia Geral de Debenturistas”) originalmente programada para a ser 
realizada, em segunda convocação, em 25 de abril de 2022, às 15:00 horas, não mais irá 
acontecer na referida data e será prorrogada, de forma que ela venha a ser realizada, em 
segunda convocação, no dia 30 de maio de 2022, às 15:00, de forma exclusivamente digital, 
nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14 de maio de 
2020 (“Instrução CVM 625”) por meio de sistema eletrônico “ALFM Easy Voting”, cujo link de acesso 
será encaminhado aos Debenturistas que se habilitarem validamente, sem qualquer alteração em 
relação às matérias originalmente incluídas na Ordem do Dia, nos termos deste Edital e da Proposta 
da Administração reapresentada exclusivamente para ajuste da data de realização da Assembleia 
Geral de Debenturistas e outras correlatas, ficando os Debenturistas convocados para a Assembleia 
Geral de Debenturistas, a ser realizada na nova data indicada acima, com a finalidade de deliberar 
sobre:  
 
(i) a anuência prévia pelos Debenturistas, para a não observância, pela Emissora, do Índice 
Financeiro previsto na cláusula 7.1.2, inciso “(ix)”, alínea “(a)” da Escritura de Emissão, desde que 
observadas as condições previstas na Proposta da Administração, durante o período descrito na 
Proposta da Administração (“Período de Dispensa”), sem que seja configurado um Evento de 
Vencimento Antecipado, sendo certo que após o término do Período de Dispensa, a Emissora deverá 
voltar a observar o disposto na cláusula 7.1.2, inciso “(ix)”, alínea “(a)” conforme previsto na 
Escritura de Emissão; e  
 
(ii) a concessão de autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem, em conjunto, 
todos e quaisquer atos e assinem todos e quaisquer documentos necessários para fins de 
formalização das deliberações tomadas no item anterior.  



10  

 
Para se habilitar e participar da Assembleia Geral de Debenturistas, a Companhia solicita que os 
Debenturistas, nos termos da Instrução CVM 625, acessem o link 
https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxY
4GDKn3+D6oTylD1jy6nzqrf03hkj6YaE20t1k6CXTm, até o dia 27 de maio de 2022, preenchendo 
todas as informações solicitadas e fornecendo todos os documentos indicados neste Edital de 
Convocação e/ou na Proposta da Administração divulgada nesta data, nos termos da 
regulamentação aplicável.  
 
Observadas as instruções descritas detalhadamente na Proposta da Administração, para participar 
da Assembleia Geral de Debenturistas ora convocada, os Debenturistas deverão apresentar os 
seguintes documentos: 
 
(a) documento de identidade (Carteira de Identidade - Registro Geral “RG”, Registro Nacional 
de Estrangeiros “RNE”, Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, passaporte, carteiras de identidade 
expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da 
Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); e/ou  
 
(b) os atos societários pertinentes que comprovem a sua representação legal (contrato e/ou 
estatuto social e/ou regulamento), acompanhados dos respectivos atos de eleição de seus 
administradores, todos devidamente formalizados e registrados perante os órgãos competentes; e 
 
(c) na hipótese de representação do Debenturista, instrumento de procuração, devendo a 
procuração conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e 
do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.  
 
Vale destacar que: (i) as pessoas naturais Debenturistas somente poderão ser representadas na 
Assembleia Geral por procurador que seja debenturista, administrador da Companhia, advogado ou 
instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1º da Lei das Sociedades por Ações; e 
(ii) as pessoas jurídicas que forem Debenturistas poderão ser representadas por procurador 
constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código 
Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, debenturista ou advogado.  
 
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos Debenturistas na Assembleia Geral de 
Debenturistas caberá à instituição administradora ou gestora do respectivo fundo, observado o 
disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito 
de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou 
gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou 
à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente 
registrado no órgão competente. 
 
A Companhia dispensará, de forma excepcional para a Assembleia Geral de Debenturistas ora 
convocada, o envio das vias físicas da documentação de representação, bem como reconhecimento 
de firma, a autenticação de cópias, a consularização e a notarização dos documentos de 
representação de seus Debenturistas. Adicionalmente a Companhia acatará documentos assinados 
digitalmente por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ou assinados eletronicamente em 
plataforma de assinatura eletrônica que possua validade jurídica, desde que seja possível a 
comprovação da integridade e autenticidade de tal documento. 
 
A Companhia adotará, adicionalmente, o voto à distância na realização da Assembleia Geral de 
Debenturistas ora convocada, sendo certo que a Instrução de Voto à Distância deverá ser 
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encaminhada pelos Debenturistas, até o dia 27 de maio de 2022, conforme orientações contidas na 
Proposta da Administração. O modelo da Instrução de Voto à Distância e as orientações para seu 
preenchimento e envio     encontram-se dispostos na Proposta da Administração, divulgada nesta data.  
 
As instruções gerais para participação na Assembleia Geral de Debenturistas, bem como os 
documentos atinentes à Ordem do Dia, inclusive a Proposta da Administração e o modelo da 
Instrução de Voto à Distância, encontram-se, a partir desta data, à disposição dos Debenturistas, 
na sede da Companhia, bem como nos seguintes websites: (i) da CVM (https://www.gov.br/cvm/); 
(ii) da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br); (iii) de relações com investidores da 
Companhia (www.isacteep.com.br/ri); e (iv) do Agente Fiduciário 
(https://www.pentagonotrustee.com.br/). 
 

São Paulo, 20 de abril de 2022 
 

Carisa Santos Portela Cristal 
Diretora de Relações com Investidores 
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3. A ANUÊNCIA PRÉVIA PELOS DEBENTURISTAS, PARA A NÃO OBSERVÂNCIA, PELA 
EMISSORA, DO ÍNDICE FINANCEIRO PREVISTO NA CLÁUSULA 7.1.2, INCISO “(IX)”, 
ALÍNEA “(A)” DA ESCRITURA DE EMISSÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS CONDIÇÕES 
PREVISTAS NA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DESCRITO NA 
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO  (“PERÍODO DE DISPENSA”), SEM QUE SEJA 
CONFIGURADO UM EVENTO DE VENCIMENTO ANTECIPADO, SENDO CERTO QUE APÓS O 
TÉRMINO DO PERÍODO DE DISPENSA, A EMISSORA DEVERÁ VOLTAR A OBSERVAR O 
DISPOSTO NA CLÁUSULA 7.1.2, INCISO “(IX)”, ALÍNEA “(A)” CONFORME PREVISTO NA 
ESCRITURA DE EMISSÃO 
 
Em 07 de fevereiro de 2017 a Companhia celebrou com o Agente Fiduciário a Escritura de Emissão, 
que por sua vez foi aditada pela primeira vez em 07 de março de 2017 e novamente em 17 de 
março de 2017. 
 
A Escritura de Emissão, conforme aditada, prevê em sua Cláusula 7.1.2, inciso “(ix)”, alínea “(a)” 
que constitui um Evento de Vencimento Antecipado o não atendimento pela Companhia do índice 
financeiro, determinado pelo quociente da divisão da Dívida Líquida da Companhia (conforme 
definida abaixo) pelo EBITDA Ajustado da Companhia (conforme definido abaixo), que deverá ser 
inferior a 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos), conforme transcrito a seguir (“Índice 
Financeiro”):  
 

“(ix) não atendimento, pela Emissora, dos índices financeiros relacionados 
nos subitens (a) e (b) a seguir, a serem acompanhados trimestralmente pelo 
Agente Fiduciário, através de relatório de procedimentos previamente 
acordados, elaborado por auditores independentes contratados pela 
Emissora, acompanhado da memória de cálculo dos Índices Financeiros 
preparada pela Emissora ("Relatório dos Índices Financeiros”), 
compreendendo todas as rubricas necessárias que demonstrem o 
cumprimentos dos referidos índices, sob pena de impossibilidade de 
acompanhamento dos índices financeiros pelo Agente Fiduciário, podendo 
este solicitar a Emissora todos os eventuais esclarecimentos adicionais que 
se façam necessários. O Relatório dos Índices Financeiros será elaborado, 
com base nas informações contábeis intermediarias consolidadas da 
Emissora, contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, revisadas 
por seus auditores independentes, ou nas demonstrações financeiras 
consolidadas anuais auditadas por seus auditores independentes, conforme 
o caso, sendo que a primeira apuração dos índices financeiros se dará com 
base nas informações contábeis intermediarias consolidadas da Emissora, 
contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referente ao 
trimestre findo em 31 de março de 2017, revisadas por seus auditores 
independentes, e as demais apurações ocorrerão até o pagamento integral 
das Debentures, sempre considerando o período de 12 (doze) meses 
anteriores a data de cada uma das demonstrações financeiras: 
 
(a) quociente da divisão da Dívida Líquida da Emissora (conforme definida 
abaixo) pelo EBITDA Ajustado da Emissora (conforme definido abaixo) deve 
ser inferior a 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos); e  
 
(b) quociente da divisão do EBITDA Ajustado da Emissora (conforme definido 
abaixo) pelo Resultado Financeiro da Emissora (conforme definido abaixo) 
deve ser maior que 1,50 (um inteiro e cinquenta centésimos) até a apuração 
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realizada com data-base de 30 de junho de 2017 e, a partir da apuração 
realizada com a data-base de 30 de setembro de 2017, 2,00 (dois).  
 
Para fins de apuração dos Índices Financeiros, são adotadas as seguintes 
definições: 
 
"Dívida Bruta" significa o somatório dos valores das seguintes contas do 
balanço patrimonial consolidado da Companhia: "empréstimos e 
financiamentos do passivo circulante", "debêntures do passivo circulante", 
"empréstimos e financiamentos do passivo não circulante", "debêntures do 
passivo não circulante" e "dívidas com pessoas ligadas do passivo exigível a 
longo prazo", assim como quaisquer financiamentos; 
 
"Dívida Líquida da Emissora" significa o valor da Dívida Bruta subtraído do 
valor do caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras do ativo 
circulante, relativo ao balanço patrimonial consolidado da Companhia; 
 
"EBITDA Ajustado da Emissora" significa, observadas as disposições da 
Instrução da CVM n° 527, de 4 de outubro de 2012, o somatório dos itens a 
seguir discriminados das demonstrações de resultado do exercício 
consolidadas da Emissora, no período de 12 (doze) meses anteriores ao 
fechamento de cada trimestre: 
 
(+/-) Lucro / Prejuízo Antes do Imposto de Renda; 
 
(+/-) Resultado Financeiro Líquido; 
 
(+/-) Resultado com Equivalência Patrimonial; 
 
(+) Depreciações e Amortizações; 
 
(+/-) Perdas (Desvalorização) por Impairment / Reversões de Perdas 
Anteriores; 
 
(+/-) Resultados com Operações Descontinuadas; 
 
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais; (tais como ganho com plano 
de pensão, lucro na alienação de imobilizado, investimentos ou intangível, a 
título meramente exemplificativo); 
 
(+) PIS e COFINS Diferidos por Conta da Aplicação do ICPC 01; (O valor 
referente ao pagamento, dentro do exercício apurado, de Contribuição ao 
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS diferidos em exercícios anteriores deverá ser 
diminuído da conta do EBITDA Ajustado da Emissora); 
 
(-) Margem de Infraestrutura (Receita de Infraestrutura - custos dos serviços 
de implementação da infraestrutura); (Eliminar o efeito positivo da margem 
de infraestrutura (ICPC 01 / IFRIC 12).) 
 
(-) Receita da remuneração dos ativos da Concessão (Deverá ser 
desconsiderado qualquer resultado positivo na Demonstração do Resultado 
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do Exercício cuja contrapartida seja o Ativo Financeiro da Concessão (ICPC 
01 / IFRIC 12); 
 
(-) Receita para Cobertura dos Gastos com Operação e Manutenção nas 
Atividades de Transmissão de Energia Elétrica; (Deverá ser desconsiderado 
qualquer resultado positivo na Demonstração do Resultado do Exercício cuja 
contrapartida seja o Ativo Financeiro da Concessão (ICPC 01 / IFRIC 12) e 
Receita para a cobertura dos gastos com operação e manutenção (ICPC 01  
/ IFRIC 12) que não representam efetiva entrada de caixa operacional ou que 
ultrapassem os valores efetivamente recebidos através da Receita Anual 
Permitida); 
 
(+) Montante Recebido pela Empresa ou Grupo a Título de Receita Anual 
Permitida (Deverá ser desconsiderado qualquer resultado positivo na 
Demonstração do Resultado do Exercício cuja contrapartida seja o Ativo 
Financeiro da Concessão (ICPC 01 / IFRIC 12) e Receita para a cobertura dos 
gastos com operação e manutenção (ICPC 01 / IFRIC 12) que não 
representam efetiva entrada de caixa operacional ou que ultrapassem os 
valores efetivamente recebidos através da Receita Anual Permitida); 
 
(+) Despesa de PIS e COFINS Deduzida da Receita Anual Permitida + Demais 
Deduções da Receita Operacional Bruta Atinente as Atividades de 
Transmissão (exceto PIS e COFINS); 
 
(+/-) Registro de valores positivos elou negativos no Resultado do exercício 
para fins regulatórios cuja contrapartida seja ativos/passivos regulatórios 
pertinentes as atividades de distribuição de energia, estornados em função 
da aplicação do IFRS; (Consideram-se, como ativos e passivos regulatórios, 
os ativos e passivos de CVA - Canta de Compensação de Variação de Custos 
da Parcela A, Sobrecontratação, Neutralidade dos Encargos Setoriais, dentre 
outros divulgados em Notas Explicativas); 
 
(+/-) Outros Ajustes IFRS. (Os "Outros Ajustes IFRS" consistem na adição 
de eventuais despesas que não impliquem efetiva saída de caixa operacional, 
bem como na subtração de eventuais receitas que não impliquem efetiva 
entrada de caixa operacional); e 
 
"Resultado Financeiro da Emissora" significa a diferença entre as receitas 
financeiras e as despesas financeiras da Emissora no período de 12 (doze) 
meses anteriores ao fechamento de cada trimestre.” 
 

Desde a primeira data de verificação do referido Índice Financeiro, a Companhia vem cumprindo 
rigorosamente sua obrigação perante os Debenturistas. 
 

Indicador Limite 
Máx. 

2017 2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Dívida Líquida 
/  

EBTIDA 
≤ 3,5 1,7 2,0 1,3 1,0 0,7 0,8 0,6 1,0 0,9 0,8 0,9 0,3 1,0 0,7 0,6 0,8 1,6 1,8 1,8 

EBTIDA / 
Resultado 
 Financeiro 

≥ 2 4,5 4,7 13,6 19,5 24,4 31,1 15,9 15,8 13,5 11,3 12,4 11,8 12,4 19,4 18,0 12,0 9,8 7,4 5,8 
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No curso normal de seus negócios a Companhia está sempre em busca de oportunidades que 
possibilitem um crescimento sustentável, por meio de um melhor aproveitamento das sinergias 
geradas em suas operações. Nesse sentido, a Companhia constantemente avalia o mercado para, 
dentre outras finalidades, identificar oportunidades de aquisições de ativos capazes de impulsionar 
o crescimento sustentável almejado. 
 
Além disso, no contexto da crise econômica ocasionada pela pandemia de COVID-19, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), buscou estabelecer alternativas para mitigar o impacto do 
aumento das tarifas de energia nos ciclos 2021/2022 e 2022/2023 e, dessa forma, determinou o 
reperfilamento do componente financeiro dos ativos de Rede Básica Sistema Existente (“RBSE”). A 
medida tomada pela ANEEL, ocasionará uma redução da Receita Anual Permita (“RAP”) da 
Companhia nos ciclos 2021/2022 e 2022/2023. 
 
Considerando este contexto, uma eventual aquisição de ativos pela Companhia, sob determinadas 
condições, e, ainda, as medidas tomadas pela ANEEL, no âmbito da pandemia de COVID-19, que 
impactaram o valor esperado referente à RAP no período compreendido entre 2021 e 2023, pode 
acarretar impactos nas Demonstrações Financeiras da Companhia, de forma que o cumprimento do 
Índice Financeiro acima mencionado se torne inviável, ou impossível, durante determinado período. 
 
Assim, a Companhia, buscando viabilizar meios distintos para implementar sua estratégia de 
crescimento, especialmente buscando não inviabilizar eventuais aquisições de participação em 
sociedades que possuam sinergia com os negócios e operações da Companhia, bem como com o 
objetivo precípuo de cumprir todos os compromissos assumidos, em especial, perante os 
Debenturistas, a Companhia convocou a presente Assembleia Geral de Debenturistas, para propor 
que seja concedida, pelos Debenturistas, a dispensa temporária do cumprimento do Índice 
Financeiro mencionado, caso a Companhia venha a realizar uma operação que, em razão de suas 
condições, inviabilize a manutenção das métricas utilizadas para sua medição dentro dos padrões 
atualmente vigentes, durante um período determinado de tempo, nos termos definidos nesta 
Proposta da Administração. 
 
Proposta da Administração 
 
Em razão do exposto, em linha com a postura de prudência na gestão dos negócios da Companhia 
que sempre permearam suas atividades, a Administração da Companhia propõe aos Debenturistas 
que, após uma avaliação criteriosa dos argumentos aqui colocados, os Debenturistas aprovem a 
concessão de renúncia/perdão temporário, nos termos da Cláusula 12.7.1 da Escritura de Emissão, 
sob as seguintes condições: 
 
Requisitos Mínimos da Aquisição 
 
Considerando que a Companhia avalia constantemente o mercado em busca de oportunidades de 
negócios, e que tais oportunidades podem envolver a aquisição de ativos sem que isso 
necessariamente afete suas Demonstrações Financeiras de forma significativa, a ponto de 
inviabilizar a observância do Índice Financeiro, a concessão da dispensa ora pleiteada apenas se 
tornaria eficaz, caso a Companhia venha a aprovar uma operação em que a soma do preço de 
aquisição final (equity value) e da dívida líquida do ativo adquirido, apurados para fins da aquisição, 
seja igual ou superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), conforme divulgado no 
Fato Relevante Operação (conforme abaixo definido) e no Aviso aos Debenturistas Implementação 
Waiver (conforme abaixo definido) (“Requisito Mínimo”).  
 
Uma vez ocorrida uma operação que observe o Requisito Mínimo, a Companhia deverá:  
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(a) Nos termos da Cláusula 10.1, (ix), da Escritura de Emissão e na forma prevista na 

regulamentação da CVM e da B3 aplicável, divulgar Fato Relevante a respeito da ocorrência 
da operação, na mesma data de sua realização (“Fato Relevante Operação”);  
 

(b) Nos termos da Cláusula 8.1 da Escritura de Emissão, e na forma prevista na regulamentação 
da CVM e da B3 aplicável, bem como na Lei das Sociedades por Ações, divulgar e publicar 
Aviso aos Debenturistas, informando sobre: (i) a realização da operação e o atendimento do 
Requisito Mínimo, bem como (ii) a implementação do waiver e as datas de início e término 
do Período de Dispensa (conforme abaixo definido) (“Aviso aos Debenturistas 
Implementação Waiver”), na mesma data em que for divulgado o Fato Relevante Operação; 
e 

 
(c) Encaminhar ao Agente Fiduciário, nos termos e prazos previstos nas Cláusulas 8 e 9 da 

Escritura de Emissão, cópia do Fato Relevante Operação e do Aviso aos Debenturistas 
Implementação Waiver e o Fato Relevante Operação. 

 
Período de Dispensa 
 
Considerando que: (i) a Companhia avalia constantemente o mercado em busca de oportunidades 
de negócios e que, neste sentido, uma potencial aquisição pode vir a ocorrer a qualquer momento; 
(ii) a Data de Vencimento das Debêntures é 15 de fevereiro de 2024, nos termos da Escritura de 
Emissão; (iii) não há previsibilidade a respeito da data em que isso viria a ocorrer; e (iv) que o 
Índice Financeiro é apurado trimestralmente; a concessão da dispensa ora pleiteada, deverá vigorar 
a partir da data em que for divulgada, pela Companhia, a ocorrência de uma aquisição que obedeça 
ao Requisito Mínimo, conforme descrito acima, pelo número de trimestres existentes até a última 
data de verificação do Índice Financeiro durante a vigência das Debêntures, conforme previsto na 
Escritura de Emissão (“Período de Dispensa”). 
 
De forma a aproximar a duração do Período de Dispensa, o máximo possível da realidade, 
considerando todos os procedimentos necessários desde a avaliação de uma oportunidade de 
negócio até o fechamento de uma potencial aquisição, a Companhia estima que o Período de 
Dispensa poderá variar entre 06 (seis) e 01 (um) trimestres, sendo reduzido proporcionalmente, 
pelo decurso natural do prazo de vigência das Debêntures. 
 
 
Condições para a concessão da dispensa 
 
Considerando que o objetivo da existência do Índice Financeiro no âmbito da Escritura de Emissão 
é assegurar minimamente aos Debenturistas que a Companhia manterá sua saúde financeira em 
patamares mínimos, considerados razoáveis, e que uma dispensa do cumprimento desse Índice 
Financeiro, sem que haja qualquer limitação, sujeitaria os Debenturistas a um risco mais elevado 
em relação a esse indicador, mesmo diante de uma postura conservadora da Companhia diante de 
sua saúde financeira, a Companhia propõe que a dispensa ora pleiteada observe as seguintes 
condições: 
 
Limites Máximos para o Índice Financeiro 
 
Durante o Período de Dispensa a eventual não observância do Índice Financeiro somente não será 
considerada um Evento de Vencimento Antecipado, nos termos da Escritura de Emissão, caso o 
referido Índice Financeiro não ultrapasse, os seguintes patamares:  
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1T 2T 3T 4T 5T 6T

≤ 5,5 ≤ 5,5 ≤ 4,8 ≤ 4,8 ≤ 4,3 ≤ 4,3

A cada período de 3 meses
Patamares para o Índice Financeiro durante o Período de Dispensa

 
 
Uma vez consumada a aquisição que atenda ao Requisito Mínimo, durante o Período de Dispensa o 
cálculo do Índice Financeiro passará a ser realizado considerando os efeitos da referida aquisição, 
incluindo o EBITDA e Dívida Líquida da adquirida para o período de 12 (doze) meses que antecedem 
cada data de verificação dando efeito a referida transação, para fins do cálculo do Índice Financeiro. 
 
Após o encerramento do Período de Dispensa, a Emissora deverá voltar a observar o Índice 
Financeiro conforme descrito na cláusula 7.1.2, inciso “(ix)”, alínea “(a)” da Escritura de Emissão.  
 
Conforme mencionado acima, no tópico “Período de Dispensa”, como não é possível prever se e 
quando uma potencial aquisição que obedeça ao Requisito Mínimo virá a ocorrer, e que em razão 
disso o Período de Dispensa poderá ter a sua duração ajustada, os patamares descritos acima foram 
pensados considerando a maior duração estimada para o Período de Dispensa. Assim, caso ele 
venha a ser implementado por um prazo menor do que 06 (seis) trimestres, os patamares deverão 
vigorar sempre em ordem decrescente, pelo número de trimestres que efetivamente vier a ser 
considerado no âmbito do Período de Dispensa. 
 
Exemplificativamente, se o Período de Dispensa vier a se configurar com 03 (três) trimestres de 
duração, os Patamares para o Índice Financeiro a serem considerados serão, respectivamente: 
≤5,5; ≤5,5; e ≤4,8. 
 
 
Limitações adicionais para distribuição de proventos em dinheiro aos acionistas da Companhia 
 
A Escritura de Emissão, conforme atualmente em vigor, já prevê que será considerado um Evento 
de Vencimento Antecipado, a distribuição aos acionistas da Companhia de dividendos, juros sobre 
capital próprio, ou qualquer outra participação nos lucros, caso a Companhia esteja inadimplente 
com suas obrigações pecuniárias relativas às Debêntures. 
 
Com o intuito de mitigar um eventual incremento dos riscos aos quais os Debenturistas estão 
sujeitos em decorrência de seu investimento nas Debêntures, a Companhia propõe, como condição 
para a concessão da dispensa, que exclusivamente durante o prazo do Período de Dispensa, 
enquanto o Índice Financeiro efetivamente apurado, for ≥5,0, a Companhia fique impedida de 
distribuir aos seus acionistas dividendos, juros sobre capital próprio, ou qualquer outra participação 
nos lucros, acima do limite do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das 
Sociedades por Ações, mesmo que esteja adimplente com suas obrigações pecuniárias relativas às 
Debêntures. 
 
Prêmio 
 
Considerando que a concessão da dispensa ora pleiteada representará, em última análise, um 
incremento nos riscos suportados pelos Debenturistas, em decorrência de seu investimento nas 
Debêntures, que não existia no momento da decisão de investimento, a Companhia propõe, como 
forma de mitigar esse aumento na percepção de riscos e viabilizar a implementação de sua 
estratégia de crescimento, conforme descrita anteriormente, que uma vez aprovada a concessão 
da dispensa, seja pago a todos os Debenturistas, indistintamente, prêmio, equivalente a, pelo 
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menos 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) incidente sobre o saldo devedor das 
Debêntures apurado na data da realização da Assembleia Geral de Debenturistas. 
 
O pagamento do prêmio será realizado em até 03 (três) Dias Úteis (conforme definido na Escritura 
de Emissão) após a data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas e será realizado por 
meio da B3, com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3 ou por 
meio do Escriturador, com relação às Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na 
B3.  

4. A CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA QUE A EMISSORA E O AGENTE FIDUCIÁRIO 
PRATIQUEM, EM CONJUNTO, TODOS E QUAISQUER ATOS E ASSINEM TODOS E QUAISQUER 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FINS DE FORMALIZAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES 
TOMADAS NO ITEM ANTERIOR.  
 
Tendo em vista que o Agente Fiduciário atua no âmbito da presente emissão apenas como 
representante dos Debenturistas, uma vez aprovada a matéria constante do item anterior da Ordem 
do Dia, no âmbito da Assembleia Geral de Debenturistas, com o intuito de conferir maior segurança 
jurídica à atuação do Agente Fiduciário e de seus representantes, faz-se necessária a concessão de 
autorização, pelos Debenturistas, para que ele pratique todos os atos necessários à implementação 
da deliberação tomada. 
 
Proposta da Administração 
 
Em razão do exposto, a Companhia propõe aos Debenturistas que, após uma avaliação criteriosa dos 
argumentos aqui colocados, os Debenturistas aprovem a concessão de autorização ao Agente 
Fiduciário para que pratique, em conjunto com a Companhia, todos e quaisquer atos e assine todos 
e quaisquer documentos necessários para a formalização das deliberações tomadas no item anterior 
da Ordem do Dia. 



19  

5. ANEXO ÚNICO – MODELO DE INSTRUÇÃO DE VOTO 
 
INSTRUÇÃO DE VOTO RELATIVA À ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª 
(QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA 
ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA, A SER REALIZADA, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO EM 30 
DE MAIO DE 2022 E EVENTUALMENTE EM REABERTURAS E OUTRAS CONVOCAÇÕES 
 
Nome/Razão Social do Debenturista ou do Gestor/Administrador do Fundo de 
Investimento: 
CNPJ/CPF do Debenturista: 
E-mail do Debenturista: 
Orientações de Preenchimento: 
 
Conforme estabelecido pela Instrução CVM nº 625, a Companhia adotará o sistema de votação à 
distância por ocasião da Assembleia Geral de Debenturistas da 5ª Emissão de Debêntures da 
Companhia, a ser realizada, em segunda convocação, em 30 de maio de 2022, em segunda 
convocação (“Assembleia Geral de Debenturistas”). Desta forma, os Debenturistas com direito de 
voto poderão encaminhar, a partir desta data, suas instruções de voto em relação à matéria 
constante da Ordem do Dia Assembleia Geral de Debenturistas: para (i) o Departamento de 
Relações com Investidores da Companhia e/ou; (ii) o Agente Fiduciário; conforme instruções 
indicadas no item a seguir. 
 
A Instrução de Voto deverá ser completamente preenchida, datada e assinada, pelo representante 
legal do Debenturista, nos termos da Proposta da Administração relativa à Assembleia Geral de 
Debenturistas e encaminhada, pelo Debenturista, até o dia 27 de maio de 2022, acompanhada da 
documentação hábil a comprovar a titularidade das Debêntures e os poderes do signatário, 
conforme instruções contidas na Proposta da Administração relativa à Assembleia Geral de 
Debenturistas. A Companhia comunicará ao Debenturista em até 3 (três) dias contados do 
recebimento da Instrução de Voto: (i) o recebimento da Instrução de Voto, bem como se a 
documentação de representação que a acompanham são suficientes para que o voto do 
Debenturista seja considerado válido; ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio da Instrução 
de Voto ou da documentação de representação que a acompanham, descrevendo os procedimentos 
e prazos necessários à regularização do voto a distância proferido. 
 
A Instrução de Voto a Distância que não estiver de acordo com as especificações citadas e não for 
retificado não será considerado válido e, consequentemente, não será realizado o cômputo dos 
votos nele contidos. 
 
Durante o período de votação, o Debenturista poderá alterar suas instruções de voto, de modo 
que será considerada válida a última instrução de voto recebida pela Companhia e/ou pelo Agente 
Fiduciário, contanto que atenda aos requisitos de preenchimento e apresentação da documentação 
necessária no prazo indicado para tal. Terminado o prazo de votação, o Debenturista não poderá 
alterar as Instruções de Voto já enviadas. Contudo, o Debenturista poderá participar 
presencialmente da Assembleia Geral de Debenturistas, caso considere necessária a alteração do 
voto proferido previamente, sendo que nesta última hipótese, a Instrução de Voto previamente 
enviada será desconsiderada. 
 
Orientações de Entrega: 
 



20  

A Instrução de Voto poderá ser encaminhada exclusivamente por e-mail: (i) diretamente à 
Companhia, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, por correio eletrônico 
encaminhado para debentures@isacteep.com.br; com cópia para (ii) o Agente Fiduciário, neste 
caso por correio eletrônico encaminhado para assembleias@pentagonotrustee.com.br. Em 
qualquer caso, a Instrução de Voto deverá ser encaminhada impreterivelmente até o dia 27 de 
maio de 2022. 
Deliberação: 
 
1. a anuência prévia pelos Debenturistas, para a não observância, pela Emissora, do Índice 
Financeiro previsto na cláusula 7.1.2, inciso “(ix)”, alínea “(a)” da Escritura de Emissão, desde que 
observadas as condições previstas na Proposta da Administração, durante o período descrito na 
Proposta da Administração (“Período de Dispensa”), sem que seja configurado um Evento de 
Vencimento Antecipado, sendo certo que após o término do Período de Dispensa, a Emissora 
deverá voltar a observar o disposto na cláusula 7.1.2, inciso “(ix)”, alínea “(a)” conforme previsto 
na Escritura de Emissão.  
 
[   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se 
2. Conceder autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem, em conjunto, todos 
e quaisquer atos e assinem todos e quaisquer documentos necessários para fins de formalização 
das deliberações tomadas no item anterior. 
 
[   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se 

 
Cidade:_____________________________________________________________ 
 
Data: ______________________________________________________________ 
 
Assinatura(s): __________________________________________________________ 
 
Nome do(s) Signatário(s): __________________________________________________ 
 
CPF do(s) Signatário(s): ___________________________________________________ 
 
Telefone(s): ___________________________________________________________ 
 


