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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA
EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
Nos termos da Lei 6.404/76, ficam os Senhores, titulares das debêntures em circulação (“Debenturistas”),
objeto do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional,
em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Argo
Transmissão de Energia S.A., celebrado em 27 de julho de 2018, conforme alterado (“Debêntures”,
“Emissão”, “Emissora” e “Escritura de Emissão”, respectivamente), convocados para reunirem-se em
Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada em primeira convocação, no dia 20 de dezembro de
2019, às 10:00 horas, na sede da Emissora, com endereço na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, cj. 51 –
Itaim Bibi, para deliberar sobre anuência prévia para, nos termos das Cláusulas 5.1, alínea “p” e 6.2.1, alínea
“a” da Escritura de Emissão, a transferência da totalidade das ações ordinárias de emissão da Argo Energia
Empreendimentos e Participações S.A. inscrita no CNPJ sob nº 24.624.551/0001-94 (“Argo Energia”), fiadora
da Emissão e única acionista da Emissora, detidas pelo Pátria Infraestrutura III Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, Sommerville Investments, B.V., inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 09.580.453/0001-09 e Argo Co-Investimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 26.914.063/0001-47, para (i) Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, sociedade
constituída de acordo com as leis da Colômbia, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 22.252.125/000141, com sede na Carrera 9, No 73 – 44, na cidade de Bogotá, Colômbia (“GEB”); e (ii) Red Eléctrica
Internacional, S.A.U., sociedade constituída de acordo com as leis da Espanha, com sede na Paseo del
Conde de los Gaitanes, 177, 28109, na cidade de Alcobendas, Madrid, Espanha, inscrita sob CIF n° A82852906 ou para uma sociedade a ser constituída no Brasil detida integralmente pela Red Eléctrica
Internacional, S.A.U. (“REI”), de modo que, após a implementação da operação societária, GEB e REI serão
detentoras, cada uma, de 50% (cinquenta por cento) das ações ordinárias de emissão da Argo Energia,
configurando-se ambas como controladoras diretas da Argo Energia e indiretas da Emissora (“Ordem do
Dia”).
A documentação relativa à Ordem do Dia estará à disposição na sede da Emissora para exame pelos
Senhores Debenturistas.
Termos iniciados em letra maiúscula e não definidos nesse edital terão o significado atribuído na Escritura
de Emissão.
Os Debenturistas deverão se apresentar antes do horário indicado para início da assembleia, com os
seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica,
cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Debenturista; e (c) quando for
representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia
Geral de Debenturistas, obedecidas as condições legais (com o objetivo de dar celeridade ao processo e
facilitar os trabalhos da Assembleia Geral de Debenturistas, o instrumento de mandato pode, a critério do
Debenturista, ser depositado na sede da Emissora, preferencialmente, até 02 (dois) dias úteis antes da data
prevista para a realização da referida assembleia e envio ao Agente Fiduciário por meio do endereço
eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br).
São Paulo, 04 de dezembro de 2019.
ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

