RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81
N.I.R.E. nº 35.300.170.563
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 16 de abril de 2018

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2018, às 16 horas, reuniu-se o
11

Conselho de Administração da Rio Paranapanema Energia S.A. ( Companhia

11
)

na sede social da

Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal 418, 29º andar,
CEP 04551-060. 11. MESA: Yinsheng Li, Presidente; Carlos Oscar Escorei Lellis Vieira, Secretário. 111.

CONVOCAÇÃO: convocação dos membros do Conselho de Administração realizada nos termos do
Estatuto Social. IV.PRESENÇA: totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração,
participando os Srs. Yujun Liu, Evandro Leite Vasconcelos, e Eliseu de Nogueira Andrade, por voto
antecipado por meio eletrônico, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, do Estatuto Social da
Companhia. Presente ainda o Sr. Jarbas Barsanti, membro do Conselho Fiscal. V.ORDEM DO DIA:
(a) Nos termos dos itens (b)(i) e (d.2} da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
11
realizada em 15 de fevereiro de 2018 (11 AGE }, que aprovou a realização da oitava emissão pública
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, emitidas sob a forma
nominativa, escriturai, da espécie quirografária, sem garantia adicional, da Companhia, nos termos
11
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada C'Debêntures ), as quais serão
objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei
nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores
11
11
Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( 1nstru.ção CVM 476 }, e das
11
11
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ( 0ferta Restrita }, ratificar o resultado do
procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures,
organizado pelo coordenador líder da Oferta Restrita, sem recebimento de reservas, sem lotes
mínimos ou máximos, observado o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, para definição (i) da
taxa final da Remuneração da Primeira Série (conforme definido na AGE}; e (ii) da taxa final dos
11

Juros da Segunda Série (conforme definido na AGE} ( Procedimento de Bookbuifdinq

11
).

(b)

Conforme previsto na AGE, autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos
necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a assinatura do aditamento à
escritura de emissão das Debêntures em decorrência do resultado do Procedimento de
Bookbuilding e quaisquer outros documentos relacionados. VI. DELIBERAÇÕES: (a) prestados os

esclarecimentos necessários, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos presentes e sem
ressalvas: (a) Ratificar o resultado do Procedimento de Bookbuilding, no qual foram definidas (i) a
taxa final da Remuneração da Primeira Série, de 106,75% (cento e seis inteiros e setenta e cinco
centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI (conforme definido na AGE}; e (ii) a taxa
final dos Juros da Segunda Série, de 5,5% (cinco inteiros e cinco centésimos por cento) ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (sendo que o valor nominal unitário das Debêntures da
Segunda Série será, ainda, atualizado pela Atualização Monetária (conforme definido na AGE}. (b)
Conforme previsto na AGE, autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos
necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a assinatura do aditamento à
escritura de emissão das Debêntures em decorrência do resultado do Procedimento de

Bookbuilding e quaisquer outros documentos relacionados. VIl. ENCERRAMENTO: não havendo
qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da presente
Reunião do Conselho de Administração, determinando que fosse lavrada a presente ata. A ata foi
lida e achada conforme, segue assinada pela mesa e pelos conselheiros presentes. ASSINATURAS:
(a) Mesa:

Yinsheng

Li,

Presidente,

e Carlos

Oscar

Escorei

Lellis Vieira,

Secretário;

[e]

(b) Conselheiros: Yinsheng Li, Yujun Liu, Evandro Leite Vasconcelos e Eliseu de Nogueira Andrade;
e (c) Membro do Conselho Fiscal: Jarbas Barsanti.
Confere com o o· iginallavrado no livro próprio.

Secretário

2

