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Id: 1936893

OER CAÇU ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 19.006.822/0001-08 - NIRE 333.0030923-3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Dia, hora e local: Realizada em 15 de janeiro de 2016, às 10:00 ho-
ras, na sede da OER Caçu Energia S.A. (“Companhia”), localizada na
Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar (parte), Botafogo, Rio de Janei-
ro, RJ. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital so-
cial da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Pre-
sença de Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de Edital
de Convocação, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das So-
ciedades por Ações”). Mesa: Sr. Rogério Bautista da Nova Moreira,
Presidente; Sr. João Milton da Veiga Pereira, Secretário. Lavratura da
ata: Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral Ex-
traordinária na forma de sumário e a sua publicação com omissão
das assinaturas dos acionistas, nos termos do Art. 130, §§ 1º e 2º da
Lei das Sociedades por Ações. Ordem do dia: Deliberar sobre: (A) a
alteração das cláusulas 1.1.1, 2.1.1, 4.3, 4.7, 4.16.2.1, 4.16.2.2, 4.17,
4.19, 5.1 e 9.1 do “Instrumento Particular de Escritura da Primeira
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Es-
pécie Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em
Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Co-
locação, da OER Caçu Energia S.A.”, celebrado em 10 de fevereiro
de 2014 (conforme aditado de tempos em tempos, “Escritura de Emis-
são”), conforme Anexo A à presente ata, que possui um sumário das
principais alterações; (B) a alteração das cláusulas 4.1, 5.1 e 9.7 e do
anexo II do “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e
Outras Avenças”, celebrado em 02 de abril de 2015 (“Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações”) para incluir deliberações relativas às
ações alienadas que dependem do prévio e expresso consentimento
dos titulares de debêntures e alterar a descrição das Obrigações Ga-
rantidas (conforme definido no Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações), para refletir as alterações realizadas na Escritura de Emissão;
(C) a inclusão das cláusulas 1.2.1, 2.2 e da alínea “p” na cláusula 6.1
e a alteração do anexo I do “Instrumento Particular de Constituição de
Garantia de Cessão Fiduciária de Créditos Bancários e Outras Aven-
ças”, celebrado em 02 de abril de 2015 (“Contrato de Cessão Fidu-
ciária de Créditos Bancários”) de forma a prever hipótese de subs-
tituição de garantias caso haja um acordo formal junto à Agência Na-
cional de Energia Elétrica - ANEEL que represente renúncia total de
quaisquer direitos derivados da Indenização CCEE (conforme definido
no Contrato de Cessão Fiduciária de Créditos Bancários) e alterar a
descrição das Obrigações Garantidas (conforme definido no Contrato
de Cessão Fiduciária de Créditos Bancários), para refletir as altera-
ções realizadas na Escritura de Emissão; (D) a alteração do anexo II
do “Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Cessão Fi-
duciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado em 18
de agosto de 2015 (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Cre-
ditórios”), de forma a alterar a descrição das Obrigações Garantidas
(conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Cre-
ditórios), para refletir as alterações realizadas na Escritura de Emis-
são; e (E) a celebração do “Quarto Aditamento ao Instrumento Par-
ticular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Adi-
cionais Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública,
com Esforços Restritos de Colocação, da OER Caçu Energia S.A.”
(“Quarto Aditamento à Escritura de Emissão”), o “Primeiro Aditamento
ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras
Avenças” (“Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária
de Ações”), o “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Cons-
tituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Créditos Bancários e Ou-
tras Avenças” (“Primeiro Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária
de Créditos Bancários”) e o “Primeiro Aditamento ao Instrumento Par-
ticular de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Outras Avenças” (“Primeiro Aditamento ao Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”). Deliberações: Os Acionis-
tas aprovaram (A) a alteração das cláusulas 1.1.1, 2.1.1, 4.3, 4.7,
4.16.2.1, 4.16.2.2, 4.17, 4.19, 5.1 e 9.1 da Escritura de Emissão, nos
termos do Anexo A à presente ata, que possui um sumário das prin-
cipais alterações; (B) a alteração das cláusulas 4.1, 5.1 e 9.7 e do
anexo II do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações para incluir de-
liberações relativas às ações alienadas que dependem do prévio e ex-
presso consentimento dos titulares de debêntures e alterar a descri-
ção das Obrigações Garantidas, para refletir as alterações realizadas
na Escritura de Emissão; (C) a inclusão das cláusulas 1.2.1, 2.2 e da
alínea “p” na cláusula 6.1 e a alteração do anexo I do Contrato de
Cessão Fiduciária de Créditos Bancários de forma a prever hipótese
de substituição de garantias caso haja um acordo formal junto à
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL que represente renún-
cia total de quaisquer direitos derivados da Indenização CCEE e al-
terar a descrição das Obrigações Garantidas, para refletir as altera-
ções realizadas na Escritura de Emissão; (D) a alteração do anexo II
do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de forma a
alterar a descrição das Obrigações Garantidas (conforme definido no
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios), para refletir as
alterações realizadas na Escritura de Emissão; e (E) a celebração do
Quarto Aditamento à Escritura de Emissão, do Primeiro Aditamento ao
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, do Primeiro Aditamento ao
Contrato de Cessão Fiduciária de Créditos Bancários e do Primeiro
Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
Anexo: O anexo é parte integrante da presente ata de Assembleia
Geral Extraordinária, exceto para fins de publicação. Quorum das de-
liberações: Todas as deliberações foram aprovadas, por unanimidade,
sem reservas ou restrições. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida
e aprovada, é assinada por todos os presentes. Rogério Bautista da
Nova Moreira, Presidente; João Milton da Veiga Pereira, Secretário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2016. Acionistas: Odebrecht Energia
Renovável S.A. e Odebrecht Energia S.A. Certifico e dou fé que esta
ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. João Milton da Veiga
Pereira, Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.
Certifico o deferimento em 04/02/2016, e o registro sob o nº
00002867660. Bernardo F. S. Berwanger, Secretário-geral.

Id: 1936844

OER MIRANTE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 19.006.829/0001-20 - NIRE 333.0030922-5

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Dia, hora e local: Realizada em 15 de janeiro de 2016, às 16:00 ho-
ras, na sede da OER Mirante Energia S.A. (“Companhia”), localizada
na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar (parte), Botafogo, Rio de Ja-
neiro, RJ. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de
Edital de Convocação, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”). Mesa: Sr. Rogério Bautista da Nova Moreira,
Presidente; Sr. João Milton da Veiga Pereira, Secretário. Lavratura da
ata: Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral Ex-
traordinária na forma de sumário e a sua publicação com omissão
das assinaturas dos acionistas, nos termos do Art. 130, §§ 1º e 2º da
Lei das Sociedades por Ações. Ordem do dia: Deliberar sobre: (A) a
alteração das cláusulas 1.1.1, 2.1.1, 4.3, 4.7, 4.16.2.1, 4.16.2.2, 4.17,
4.19, 5.1 e 9.1 do “Instrumento Particular de Escritura da Primeira
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Es-
pécie Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em
Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Co-
locação, da OER Mirante Energia S.A.”, celebrado em 10 de fevereiro
de 2014 (conforme aditado de tempos em tempos, “Escritura de Emis-
são”), conforme Anexo A à presente ata, que possui um sumário das
principais alterações; (B) a alteração das cláusulas 4.1, 5.1 e 9.7, e
do anexo II do “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Ga-
rantia e Outras Avenças”, celebrado em 02 de abril de 2015 (“Con-
trato de Alienação Fiduciária de Ações”) para incluir deliberações re-
lativas às ações alienadas que dependem do prévio e expresso con-
sentimento dos titulares de debêntures e alterar a descrição das Obri-
gações Garantidas (conforme definido no Contrato de Alienação Fidu-
ciária de Ações), para refletir as alterações realizadas na Escritura de
Emissão; (C) a inclusão das cláusulas 1.2.1, 2.2 e da alínea “p” da
cláusula 6.1, e a alteração do anexo I do “Instrumento Particular de
Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Créditos Bancários
e Outras Avenças”, celebrado em 02 de abril de 2015 (“Contrato de
Cessão Fiduciária de Créditos Bancários”) de forma a prever hipótese
de substituição de garantias caso haja um acordo formal junto à
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL que represente renún-
cia total de quaisquer direitos derivados da Indenização CCEE (con-
forme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de Créditos Bancá-
rios) e alterar a descrição das Obrigações Garantidas (conforme de-
finido no Contrato de Cessão Fiduciária de Créditos Bancários), para
refletir as alterações realizadas na Escritura de Emissão; (D) a alte-
ração do anexo II do “Instrumento Particular de Constituição de Ga-
rantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”,
celebrado em 18 de agosto de 2015 (“Contrato de Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios”), de forma a alterar a descrição das Obriga-
ções Garantidas (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios), para refletir as alterações realizadas na Es-
critura de Emissão; e (E) a celebração do “Quarto Aditamento ao Ins-
trumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única, para Dis-
tribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da OER Mi-
rante Energia S.A.” (“Quarto Aditamento à Escritura de Emissão”), o
“Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações
em Garantia e Outras Avenças” (“Primeiro Aditamento ao Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações”), o “Primeiro Aditamento ao Instrumen-
to Particular de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Cré-
ditos Bancários e Outras Avenças” (“Primeiro Aditamento ao Contrato
de Cessão Fiduciária de Créditos Bancários”) e o “Primeiro Aditamen-
to ao Instrumento Particular de Constituição de Garantia Cessão Fi-
duciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” (“Primeiro Adita-
mento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”). De-
liberações: Os Acionistas aprovaram (A) a alteração das cláusulas
1.1.1, 2.1.1, 4.3, 4.7, 4.16.2.1, 4.16.2.2, 4.17, 4.19, 5.1 e 9.1 da Es-
critura de Emissão, nos termos do Anexo A à presente ata, que pos-
sui um sumário das principais alterações; (B) a alteração das cláu-
sulas 4.1, 5.1 e 9.7, e do anexo II do Contrato de Alienação Fidu-
ciária de Ações para incluir deliberações relativas às ações alienadas
que dependem do prévio e expresso consentimento dos titulares de
debêntures e alterar a descrição das Obrigações Garantidas, para re-
fletir as alterações realizadas na Escritura de Emissão; (C) a inclusão
das cláusulas 1.2.1, 2.2 e da alínea “p” da cláusula 6.1, e a alteração
do anexo I do Contrato de Cessão Fiduciária de Créditos Bancários
de forma a prever hipótese de substituição de garantias caso haja um
acordo formal junto à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
que represente renúncia total de quaisquer direitos derivados da In-
denização CCEE e alterar a descrição das Obrigações Garantidas, pa-
ra refletir as alterações realizadas na Escritura de Emissão; (D) a al-
teração do anexo II do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Cre-
ditórios de forma a alterar a descrição das Obrigações Garantidas
(conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Cre-
ditórios), para refletir as alterações realizadas na Escritura de Emis-
são; e (E) a celebração do Quarto Aditamento à Escritura de Emis-
são, do Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações, do Primeiro Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de
Créditos Bancários e do Primeiro Aditamento ao Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios. Anexo: O anexo é parte integrante
da presente ata de Assembleia Geral Extraordinária, exceto para fins
de publicação. Quorum das deliberações: Todas as deliberações fo-
ram aprovadas, por unanimidade, sem reservas ou restrições. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavran-
do-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos
os presentes. Rogério Bautista da Nova Moreira, Presidente; João Mil-
ton da Veiga Pereira, Secretário. Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
2016. Acionistas: Odebrecht Energia Renovável S.A. e Odebrecht
Energia S.A. Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata la-
vrada no livro próprio. João Milton da Veiga Pereira, Secretário. Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o deferimento em
04/02//2016, e o registro sob o nº 00002867654. Bernardo F. S.
Berwanger, Secretário-geral.

Id: 1936846

OER NOVA ALVORADA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 19.005.112/0001-63 - NIRE 333.0030924-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Dia, hora e local: Realizada em 15 de janeiro de 2016, às 12:00 ho-
ras, na sede da OER Nova Alvorada Energia S.A. (“Companhia”), lo-
calizada na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar (parte), Botafogo,
Rio de Janeiro, RJ. Presença: Acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do
Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada a publi-
cação de Edital de Convocação, conforme disposto no artigo 124, §
4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa: Sr. Rogério Bautista da No-
va Moreira, presidente; Sr. João Milton da Veiga Pereira, secretário.
Lavratura da ata: Autorizada a lavratura da presente ata de Assem-
bleia Geral Extraordinária na forma de sumário e a sua publicação
com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do Art. 130,
§§ 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações. Ordem do dia: De-
liberar sobre: (A) a alteração das cláusulas 1.1.1, 2.1.1, 4.3, 4.7,
4.16.2.1, 4.16.2.2, 4.17, 4.19, 5.1 e 9.1 do “Instrumento Particular de
Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conver-
síveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais
Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com
Esforços Restritos de Colocação, da OER Nova Alvorada Energia
S.A.”, celebrado em 10 de fevereiro de 2014 (conforme aditado de
tempos em tempos, “Escritura de Emissão”) , conforme Anexo A à
presente ata, que possui um sumário das principais alterações; (B) a
alteração das cláusulas 4.1, 5.1 e 9.7, e do anexo II do “Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, cele-
brado em 02 de abril de 2015 (“Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações”) para incluir deliberações relativas às ações alienadas que de-
pendem do prévio e expresso consentimento dos titulares de debên-
tures e alterar a descrição das Obrigações Garantidas (conforme de-
finido no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações), para refletir as
alterações realizadas na Escritura de Emissão; (C) a inclusão das
cláusulas 1.2.1, 2.2 e da alínea “p” da cláusula 6.1, e a alteração do
anexo I do “Instrumento Particular de Constituição de Garantia de
Cessão Fiduciária de Créditos Bancários e Outras Avenças”, celebra-
do em 02 de abril de 2015 (“Contrato de Cessão Fiduciária de Cré-
ditos Bancários”) de forma a prever hipótese de substituição de ga-
rantias caso haja um acordo formal junto à Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica - ANEEL que represente renúncia total de quaisquer di-
reitos derivados da Indenização CCEE (conforme definido no Contrato
de Cessão Fiduciária de Créditos Bancários) e alterar a descrição das
Obrigações Garantidas (conforme definido no Contrato de Cessão Fi-
duciária de Créditos Bancários), para refletir as alterações realizadas
na Escritura de Emissão; (D) a alteração do anexo II do “Instrumento
Particular de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direi-
tos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado em 18 de agosto de
2015 (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), de for-
ma a alterar a descrição das Obrigações Garantidas (conforme defi-
nido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios), para
refletir as alterações realizadas na Escritura de Emissão; e (E) a ce-
lebração do “Quarto Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura
da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fi-
dejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços
Restritos de Colocação, da OER Nova Alvorada Energia S.A.” (“Quar-
to Aditamento à Escritura de Emissão”), o “Primeiro Aditamento ao
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras
Avenças” (“Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária
de Ações”), o “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Cons-
tituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Créditos Bancários e Ou-
tras Avenças” (“Primeiro Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária
de Créditos Bancários”) e o “Primeiro Aditamento ao Instrumento Par-
ticular de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Outras Avenças” (“Primeiro Aditamento ao Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”). Deliberações: Os Acionis-
tas aprovaram (A) a alteração das cláusulas 11.1.1, 2.1.1, 4.3, 4.7,
4.16.2.1, 4.16.2.2, 4.17, 4.19, 5.1 e 9.1 da Escritura de Emissão, nos
termos do Anexo A à presente ata, que possui um sumário das prin-
cipais alterações; (B) a alteração das cláusulas 4.1, 5.1 e 9.7, e do
anexo II do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações para incluir de-
liberações relativas às ações alienadas que dependem do prévio e ex-
presso consentimento dos titulares de debêntures e alterar a descri-
ção das Obrigações Garantidas, para refletir as alterações realizadas
na Escritura de Emissão; (C) a inclusão das cláusulas 1.2.1, 2.2 e da
alínea “p” da cláusula 6.1, e a alteração do anexo I do Contrato de
Cessão Fiduciária de Créditos Bancários de forma a prever hipótese
de substituição de garantias caso haja um acordo formal junto à
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL que represente renún-
cia total de quaisquer direitos derivados da Indenização CCEE e al-
terar a descrição das Obrigações Garantidas, para refletir as altera-
ções realizadas na Escritura de Emissão; (D) a alteração do anexo II
do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de forma a
alterar a descrição das Obrigações Garantidas (conforme definido no
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios), para refletir as
alterações realizadas na Escritura de Emissão; e (E) a celebração do
Quarto Aditamento à Escritura de Emissão, do Primeiro Aditamento ao
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, do Primeiro Aditamento ao
Contrato de Cessão Fiduciária de Créditos Bancários e do Primeiro
Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
Anexo: O anexo é parte integrante da presente ata de Assembleia
Geral Extraordinária, exceto para fins de publicação. Quorum das de-
liberações: Todas as deliberações foram aprovadas, por unanimidade,
sem reservas ou restrições. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida
e aprovada, é assinada por todos os presentes. Rogério Bautista da
Nova Moreira, Presidente; João Milton da Veiga Pereira, Secretário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2016. Acionistas: Odebrecht Energia
Renovável S.A. e Odebrecht Energia S.A. Certifico e dou fé que esta
ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. João Milton da Veiga
Pereira, Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.
Certifico o deferimento em 04/02/2016, e o registro sob o nº
00002867652. Bernardo F. S. Berwanger, Secretário-geral.
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