PUBLICADO NO JORNAL O HOJE EM 08/06/2022

Neomille S.A.

CNPJ/ME nº 47.062.997ͭ0001-78 - NIRE 52.300.039.703
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de março de 2022
1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada aos 30/03/2022, às 11h00min., na sede social Neomille S.A., localizada no município de Chapadão do Céu/GO, na Rodovia GO 050, s/nº, parte, Km 11 + 900 metros, Fazenda
Âncora, Zona Rural, CEP 75828-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Face à presença da única acionista da Companhia, por tratar-se de subsidiária integral da Companhia Cerradinho Bioenergia S.A., foram disƉĞŶƐĂĚĂƐĂƐĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϮϰ͕ΑϰǑ͕ĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ
(“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa:KƐƚƌĂďĂůŚŽƐĨŽƌĂŵƉƌĞƐŝĚŝĚŽƐƉĞůŽ^ƌ͘>ƵĐŝĂŶŽ^ĂŶĐŚĞƐ&ĞƌŶĂŶĚĞƐ
e secretariados pelo Sr. José Airton Oliveira Junior. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a lavratura da Ata desta
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ΑϭǑĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌ
Ações; (ii)ĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĠĚƵůĂĚĞWƌŽĚƵƚŽZƵƌĂůĐŽŵ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ;͞CPR Financeira”)
em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., cujos direitos creditórios decorrentes da CPR Financeira poderão,
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ƐĞƌǀŝƌ ĚĞ ůĂƐƚƌŽ Ğŵ ƵŵĂ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ ĚĞ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ;͞CRA”), nos termos
ĚĂ>ĞŝŶΣϵ͘ϱϭϰ͕ĚĞϮϬͬϭϭͬϭϵϵϳ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞŵǀŝŐŽƌ;͞Lei 9.514͟Ϳ͕ĞĚĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘Ϭϳϲ͕ĚĞϯϬͬϭϮͬϮϬϬϰ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
em vigor (“Lei 11.076͟Ϳ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĞƌĆŽŽďũĞƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞ
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 600, de 1º/08/2018, conforme alterada (“Instrução CVM 600”); (iii) a autorização
ĚĂƉƌĄƟĐĂĞĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĞƐƚĂƚƵƚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĂƚŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ă
emissão da CPR Financeira e a emissão dos CRA, incluindo, sem limitação (a) ĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĞŵŝƐƐĆŽĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ăĞŵŝƐƐĆŽĞă
ŽĨĞƌƚĂĚŽƐZ͕ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͖(b) ĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐ
termos da CPR Financeira, bem como a emissão da CPR Financeira, seus eventuais aditamentos e demais documentos necessários à emissão da CPR Financeira e à emissão e à oferta dos CRA; e (c) a discussão, negociação
ĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ĚĞƚŽĚŽƐŽƐĚĞŵĂŝƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐ͕
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ͕ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞͬŽƵĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐà realização da emissão e oferta dos CRA; e
(iv)ĂƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĂƚĠĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚĂ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ
da Companhia (incluindo procuradores devidamente outorgados nos termos do contrato social da Companhia),
com relação às matérias acima, bem como à implementação da emissão e da oferta dos CRA e demais atos dela
decorrentes. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os Acionistas, por unaniŵŝĚĂĚĞĚĞǀŽƚŽƐĞƐĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐƌĞƐŽůǀĞƌĂŵĂƉƌŽǀĂƌ͗(i) a lavratura da Ata desta Assembleia Geral
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ĐŽŵŽĨĂĐƵůƚĂŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ΑϭǑĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͖(ii) a emissão
de CPR Financeira pela Neomille S.A. em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. no valor de R$ 300.000.000,00,
pelo prazo de 72 meses, com carência de 24 meses e parcelas anuais, com remuneração de CDI + 1,50% ao ano
e com aval prestado pela Cerradinho Bioenergia S.A., cujos direitos creditórios decorrentes da CPR Financeira
ƉŽĚĞƌĆŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ƐĞƌǀŝƌĚĞůĂƐƚƌŽĞŵƵŵĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞZ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>Ğŝϵ͘ϱϭϰ͕ĞĚĂ>Ğŝϭϭ͘Ϭϳϲ͕ŽƐƋƵĂŝƐ
serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 600. (iii)ĂĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌĄƟĐĂĞĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕
pela administração e/ou demais representantes da Companhia (incluindo procuradores devidamente outorgados
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ĚĞƚŽĚŽĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽăĞŵŝƐƐĆŽĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ
e a emissão dos CRA, incluindo, sem limitação (a) ĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐ
prestadores de serviços relacionados à emissão da CPR Financeira, à emissão e à oferta dos CRA, operações relaĐŝŽŶĂĚĂƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͖(b) ĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ďĞŵ
como a emissão da CPR Financeira, seus eventuais aditamentos e demais documentos necessários à emissão da
CPR Financeira e à emissão e à oferta dos CRA; e (c) ĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕
ďĞŵĐŽŵŽĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ĚĞƚŽĚŽƐŽƐĚĞŵĂŝƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ͕ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽƐ
ĞͬŽƵ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ à realização da emissão e oferta dos CRA; e (iv) Ă ƌĂƟĮĐĂĕĆŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂƚŽƐ
ƉƌĂƟĐĂĚŽƐĂƚĠĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚĂ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉƌŽĐƵradores devidamente outorgados nos termos do contrato social da Companhia), com relação às matérias acima,
bem como à implementação da emissão e da oferta dos CRA e demais atos dela decorrentes. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura
ĚĞƐƚĂĂƚĂ͘ZĞĂďĞƌƚĂĂƐĞƐƐĆŽ͕ůĂǀƌŽƵͲƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂƋƵĞ͕ůŝĚĂĞĂĐŚĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞĞĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĨŽŝ
ĂƐƐŝŶĂĚĂƉĞůŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞʹ>ƵĐŝĂŶŽ^ĂŶĐŚĞƐ&ĞƌŶĂŶĚĞƐĞƉĞůŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽʹ:ŽƐĠŝƌƚŽŶKůŝǀĞŝƌĂ:ƵŶŝŽƌ͘ĐŝŽŶŝƐƚĂ͗
ĞƌƌĂĚŝŶŚŽŝŽĞŶĞƌŐŝĂ^͕͘͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌWĂƵůŽKůŝǀĞŝƌĂDŽƩĂ:ƵŶŝŽƌĞŚĂƌůĞƐtĂŐŶĞƌĂŶŽƫ͘ƐƐĂĠĐſƉŝĂ
ĮĞůĚĂĂƚĂŽƌŝŐŝŶĂůůĂǀƌĂĚĂĞŵůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͕ĂƐƐŝŶĂĚĂƉĞůŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞƉĞůŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͕ĂƐĞƌƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶĂ:h'͘
Chapadão do Céu, 30/03/2022. Luciano Sanches Fernandes - Presidente; José Airton Oliveira Junior - Secretário
- Secretário. Juceg ŶǑϮϬϮϮϬϱϰϬϵϵϯĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϯϭͬϬϯͬϮϬϮϮ͘WĂƵůĂEƵŶĞƐ>ŽďŽsĞůŽƐŽZŽƐƐŝʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘
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