
PUBLICADO NO JORNAL O HOJE EM 11/03/2023

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 09/03/2023, às 8 horas, na sede social da Cerradinho Bioenergia 
S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Chapadão do Céu/GO, na Rodovia GO 050, Km 11 + 900 
metros, s/n, Bairro Zona Rural, CEP 75828-000. 2. Convocação e Presença: Nos termos do parágrafo 

-
3. Mesa: 

 Sr. Luciano Sanches Fernandes e secretariados pelo Sr. José Airton 
Oliveira Junior. 4. Ordem do Dia 4.1. 

ª -

Emissão” e “
”) nº 160, de 13/07/2022, conforme 

alterada (“Oferta” e “ -
lamentares aplicáveis, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Para Distribuição 
Pública, da Cerradinho Bioenergia S.A.” (“Escritura de Emissão”) 

Agente Fiduciário”); 4.2. 

se limitando aos seguintes instrumentos: (a) a Escritura de Emissão; (b)
(c) (d) 

demais documentos necessários a Oferta (“Documentos da Oferta”). 4.3. à Diretoria, a 
à 

-

-
do na Escritura de Emissão)). 5. Deliberações: 

-
5.1. -

(i) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão 
será de R$ 350.000.000,00 (“ ”). (ii) Séries: A Emissão será realizada em série 
única. (iii) Número da Emissão ª -
nhia. (iv) Quantidade (v) Valor Nominal Unitário -
res terão valor nominal unitário de R$1.000,00 na Data de Emissão (“ ”). (vi) Data 
de Emissão das Debêntures

Data de Emissão”). (vii) Prazo e Data de Vencimento: Ressal-
-
-

”). (viii) Colocação -

Contrato de Estruturação, Coordenação 
e Distribuição Pública da Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, sob Regime de Garantia Firme de Colocação, da 7ª Emissão da Cerradinho Bioenergia 
S.A. ”). (ix) Preço de 
Subscrição e Forma de Integralização

-

-

pro rata temporis

-
-

(x) Conversibilidade
de emissão da Companhia. (xi) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade

(xii) Espécie -
grafária. (xiii) Atualização Monetária

Consumidor Amplo (“
(“

”), 

Emissão. (xiv) Juros Remuneratórios: -

conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (“ -
Pe-

-

(xv) Amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado: 
-

pagamento devido no dia 15/03/2029 , conforme o 
cronograma previsto na Escritura de Emissão. (xvi) Pagamento da Remuneração das Debêntures: 

-

-
cimento (cada uma, uma “ ”). (xvii) Repactuação Programada: 

(xviii) Destinação dos Recursos: Nos 
-

e 2022/23”, destinadas 
”), conforme detalhado na Escritura de 

Emissão. (xix) Resgate Antecipado Facultativo Total:

CERRADINHO BIOENERGIA S.A.
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2023

(i)

(ii)
”). Por oca-

-
mos previstos na Escritura de Emissão. (xx) Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia poderá, a 

-
-

(i)
(ii) o disposto no 

-
Oferta de Resgate Antecipado”). A Oferta de Resgate Antecipado será operaciona-

lizada nos termos previstos na Escritura de Emissão. (xxi) Aquisição Facultativa: A Companhia pode-

-

”). (xxii) Amor-
tização Extraordinária Facultativa:
facultativa. (xxiii) Vencimento Antecipado: 

pro rata temporis -

thresholds -

(a) não pagamento pela Compa-
-

(b) invalidade, 

Oferta; (c)
(d) -

nos termos da Escritura de Emissão; (e) -
(f) (a)

 pedido de autofalência formulado pela -
ladas; (c) pedido de falência da -
ceiros; ou (d) Companhia e/ou de 

(g) 

(h)

(i) (j) reorganiza-

(k) -
nhia; (l) -

(m) -

(n) caso 
-

(o)
Emissão; (p)

(q) -

de suas Controladas; (r) -
-

cumentos da Oferta; (s)

(t)

imprecisas, omissas, inconsistentes ou incorretas; (u) a concessão, por parte da Companhia, de em-
-
-

nhia; (v) (w) 

(x) -

(y)
-

ros indicados na Escritura de Emissão (“Índices Financeiros”), calculados anualmente de acordo com 

(z)

-
vidas pela Companhia; (aa)

(bb) caso a Deve-
dora tenha suas atividades operacionais suspensas ou paralisadas por mais de 30 dias corridos. (xxiv) 
Demais Condições

5.2. -
tos necessários à Emissão e à Oferta, incluindo, mas não se limitando aos seguintes contratos: (a) a 
Escritura de Emissão; (b) (c) o Aditamento à Escritura de Emissão; e (d) os 
demais Documentos da Oferta. 5.3. 

se limitando a, 

-

-
-

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada 

todos os presentes. : Luciano Sanches Fernandes - Presidente e José Airton Oliveira Junior - Se-
cretário. Conselheiros Presentes: Luciano Sanches Fernandes; Andréa Sanches Fernandes; Caio Fer-

09/03/2023. Luciano Sanches Fernandes - Presidente; José Airton Oliveira Junior - Secretário. 
Juceg
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