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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA
ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE
DISTRIBUIÇÃO, DA JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. A SER REALIZADA EM 29
DE SETEMBRO DE 2020
Ficam convocados os titulares das debêntures da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única,
para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Janaúba Transmissora de Energia
Elétrica S.A. (“Debêntures” e “Companhia”, respectivamente) para a Assembleia Geral de
Debenturistas, que ocorrerá no dia 29 de setembro de 2020, às 10:00 horas, de forma exclusivamente
remota e eletrônica, por meio da plataforma Microsoft Teams, cujo acesso será enviado aos
debenturistas devidamente habilitados, sendo o acesso disponibilizado individualmente para cada
debenturista devidamente habilitado (“Assembleia”), para deliberarem sobre (i) A constituição, em
favor dos Debenturistas representados pelo Agente Fiduciário, de (1) alienação fiduciária das ações
de emissão da Companhia e de titularidade da Transmissora Aliança de Energia S.A. (“TAESA”) e (2)
de cessão fiduciária de direitos creditórios da Companhia, passando as Debêntures a serem da
espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória; (ii) O compartilhamento das
garantias descritas no item acima com os debenturistas da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e com Garantia
Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da
Companhia (“2ª Emissão”); (iii) autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos e quaisquer atos
necessários para praticar todas as providências necessárias para o cumprimento integral das
deliberações acima que forem aprovadas, inclusive, mas não se limitando à celebração de
instrumentos particulares de garantia e aditamento à escritura de emissão das Debêntures.
Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica previamente à realização da
Assembleia, por meio do envio de procuração com orientação expressa de voto nos exatos termos
da ordem do dia, em que o Debenturista deverá orientar expressamente o procurador a votar
favoravelmente, contrariamente ou abster-se quanto à matéria da ordem do dia. Referida
procuração deverá ter sua cópia digitalizada enviada por correio eletrônico para
luciana.ribeiro@taesa.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, até o horário da AGD, e
deverá ser acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e
assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto,
sendo que a procuração deverá estar com firma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou
assinatura eletrônica. Referidas orientações expressas de voto recebidas regularmente por e-mail,
conforme os termos acima estipulados, serão computadas para fins de apuração de quórum, o qual
levará também em consideração eventuais votos proferidos durante a Assembleia.
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Após o horário de início da Assembleia, os Debenturistas que tiverem sua presença verificada em
conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma
eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins
de apuração de votos. Caso não seja possível manifestar seu voto por meio da plataforma eletrônica
de realização da Assembleia, o Debenturista poderá manifestar seu voto por correio eletrônico
enviado para luciana.ribeiro@taesa.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br.
A Companhia e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos
Debenturistas no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
Os documentos requeridos pela legislação e regulamentação aplicáveis serão disponibilizados nos
seguintes endereços e websites: 1) na sede e na página eletrônica da TAESA (http://ri.taesa.com.br);
2) na CVM, na Rua Cincinato Braga, 340, 2.º andar, em São Paulo - SP, na Rua Sete de Setembro, 111,
2.º andar, "Centro de Consultas", no Rio de Janeiro - RJ, e no website (http://www.cvm.gov.br); e, 3)
no website da B3 S.A. – Brasil Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br).

Condição Suspensiva: É condição suspensiva para o exercício integral das matérias aprovadas na
presente Assembleia, a aprovação da constituição e compartilhamento das garantias pela
Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, a ocorrer em 21 de outubro de 2020 e pela TAESA
em Reunião do Conselho de Administração, a ocorrer em 21 de outubro de 2020.
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