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Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 
2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis 

em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real 
e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com 

Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A
A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quiro-
grafária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antô-
nio Energia S.A. (“Emissão e “Emissora”), convoca os titulares das de-
bêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas” e “Debêntu-
res”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 05 de novembro de 2019, às 
10 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 
nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e 
Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
avaliação de eventuais medidas a serem tomadas, considerando o pedido 
de Recuperação Judicial do Grupo Odebrecht, e conforme as disposições 
das cláusulas 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escritura de 
Emissão; (ii) contratação de assessor legal para auxílio na condução do 
processo de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos 
praticados pelo Agente Fiduciário visando à proteção da comunhão dos 
debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução CVM nº 
583, tendo em vista o crédito representado pelas Debêntures ter sido lista-
do na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a serem tomadas no 
âmbito da Recuperação Judicial Grupo ODB; (v) autorização para que o 
Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, pratiquem todos os atos 
necessários à celebração das deliberações ocorridas nesta assembleia e; 
(vi) celebração, pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, de 
aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, cele-
brado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de 
Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, 
celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Aven-
ças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (4) 
Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado em 28 de 
agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de Compartilha-
mento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 
e posteriormente aditado, a fim de incluir a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Priva-
da de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, 
da Espécie com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antô-
nio Energia S.A. A comprovação da condição de debenturista poderá ocor-
rer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, 
mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva 
conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido 
pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do 
competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito 
do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede so-
cial da Emissora, acima mencionada, bem como o envio ao Agente Fiduci-
ário no e-mail  assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) 
hora antes da realização da assembleia. São Paulo, 18 de outubro de 
2019. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - 
Agente Fiduciário
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