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CNPJ/ME nº 45.024.766/0001-44 - NIRE 35300585054

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/08/2022
Data, Hora e Local: No dia 12/08/2022, às 10h00, na sede da Holding Codesa S.A. (“Companhia”), à 
Rua Joaquim Floriano 940, 6º andar, conjunto 61, bairro Itaim Bibi, CEP 04534-004, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia consoante 
o disposto no artigo 124, §4º, da Lei n° 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), 
em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
Mesa: Presidente: Nilto Calixto Silva; e Secretário: Victor Gallo Otozato. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) ratificação da escolha do jornal “O Diário de Notícias” para publicações de atos societários 
exigidos pela legislação; (ii) os termos e condições da 1ª emissão de notas comerciais escriturais, em 
série única, com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob 
regime misto de melhores esforços e garantia firme de colocação, da Companhia (“Emissão” e “Oferta 
Restrita” respectivamente); (iii) a autorização aos diretores da Companhia para praticar todos os atos 
correlatos que venham a ser necessários para a efetivação das deliberações tomadas a respeito do 
item “(i)” acima, inclusive a celebração de todos os documentos e aditamentos relacionados à 
Emissão e à Oferta Restrita; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados pelos diretores da 
Companhia relacionados às deliberações anteriores. Deliberações: Após análise das matérias 
constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições, deliberaram: (i) Ratificar a escolha do jornal “Diário de Notícias” para publicações de atos 
societários exigidos pela legislação; (ii) Aprovar a Emissão, no valor de R$ 250.000.000,00, de notas 
comerciais escriturais, emitidas conforme disposto nos artigos 45 e seguintes da Lei nº 14.195/21 
(“Notas Comerciais Escriturais”), a serem ofertadas publicamente, com esforços restritos de 
distribuição, sem registro da oferta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da 
Instrução da CVM nº 476/09, conforme alterada (“Instrução CVM 476”); com as seguintes e principais 
características, as quais serão detalhadas e regulamentadas no “Termo da 1ª Emissão de Notas 
Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos, da Holding Codesa S.A.” (“Termo de Emissão”): (a) Quantidade, Valor Nominal Unitário e 
Valor Total da Oferta: a Emissão será composta por 250.000 Notas Comerciais Escriturais. As Notas 
Comerciais Escriturais terão valor nominal unitário de R$1.000,00 na Data de Emissão (conforme 
definida abaixo) (“Valor Nominal Unitário”) e o valor total da Emissão é de R$ 250.000.000,00 na Data 
de Emissão (“Valor Total da Emissão”), observado que não será admitida a distribuição parcial das 
Notas Comerciais Escriturais; (b) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (c) 
Conversibilidade, Tipo e Forma: as Notas Comerciais Escriturais não serão conversíveis em ações 
de emissão da Companhia e serão todas emitidas sob a forma escritural, sem a emissão de cautelas 
ou certificados; (d) Data de Emissão e Prazo de Vencimento: para todos os efeitos legais, a data de 
emissão das Notas Comerciais Escriturais será a data determinada no Termo de Emissão (“Data de 
Emissão”). Observadas as disposições do Termo de Emissão, ressalvadas as hipóteses de vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais Escriturais, ou de resgate antecipado 
total decorrente de Resgate Antecipado Obrigatório (conforme definido no Termo de Emissão) ou de 
Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido no Termo de Emissão) das Notas Comerciais 
Escriturais a serem previstas no Termo de Emissão, o vencimento final das Notas Comerciais 
Escriturais ocorrerá ao término do prazo de 1.096 (um mil e noventa e seis), dias a contar da Data de 
Emissão (“Data de Vencimento”); (e) Colocação e Negociação: as Notas Comerciais Escriturais 
serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 
6.385/76, conforme alterada, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis, com intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de 
valores mobiliários (“Coordenador Líder”), sob o regime misto de melhores esforços e garantia firme 
de colocação, nos termos previstos no “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, sob o Regime Misto de Melhores Esforços e Garantia Firme de Colocação, 
da 1ª Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos, da Holding Codesa S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, o 
Fundo de Investimento em Participações Shelf 119 - Multiestratégia (“FIP Shelf 119”) e o Coordenador 
Líder (“Contrato de Distribuição”); (f) Depósito para Distribuição Primária, Negociação e Custódia 
Eletrônica: as Notas Comerciais Escriturais serão depositadas para (a) distribuição no mercado 
primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado 
pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente 
por meio da B3; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores 
Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas 
financeiramente e as Notas Comerciais Escriturais custodiadas eletronicamente na B3. As Notas 
Comerciais Escriturais somente poderão ser subscritas e integralizadas por Investidores Profissionais 
(conforme definidos no Termo de Emissão) e negociadas, entre Investidores Qualificados (conforme 
definidos no Termo de Emissão), depois de decorridos 90 dias contados de cada subscrição ou 
aquisição por Investidores Profissionais, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução da CVM 476 e, 
ainda, as disposições legais e regulamentares aplicáveis, salvo na hipótese do lote objeto de garantia 
firme indicado no momento da subscrição, observados, na negociação subsequente, os limites e 
condições previstos nos artigos 2º e 3º da Instrução CVM 476 e, em todos os casos, observado o 
cumprimento, pela Companhia, das obrigações descritas no artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo 
que a negociação das Notas Comerciais Escriturais deverá sempre respeitar as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis; (g) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: As Notas 
Comerciais Escriturais serão subscritas e integralizadas à vista, na Data de Emissão em moeda 
corrente nacional, no ato da subscrição, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos 
estabelecidos pela B3 pelo Valor Nominal Unitário; (h) Destinação dos Recursos: os recursos 
líquidos captados pela Companhia por meio das Notas Comerciais Escriturais serão utilizados para o 
(i) pagamento do preço de aquisição das ações de emissão da Companhia Docas do Espírito Santo 
- CODESA, sociedade por ações, sem registro de companhia aberta junto à CVM, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 27.316.538/0001-66 (“CODESA”), no âmbito do Leilão nº 01/2022 - PPI/PND, promovido 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (“Aquisição - Leilão 
CODESA”); (ii) um ou mais aportes de capital pela Companhia na CODESA ou qualquer outra forma 
de transferência de recursos pela Companhia para a CODESA (inclusive por meio de mútuo) para fins 
de (a) pagamento em recursos financeiros de bonificação da outorga para administração dos portos 
de Vitória/ES e Barra do Riacho/ES (“Pagamento de Bonificação de Outorga”); e/ou (b) aquisição de 
precatórios pela CODESA para fins de utilização no Pagamento da Bonificação de Outorga; (iii) 
pagamento de outros custos, honorários, comissões e despesas relacionados à Aquisição - Leilão 
CODESA; (iv) reembolso de despesas relacionadas à Aquisição - Leilão CODESA; e (v) uso no curso 
normal dos negócios da Companhia e/ou da CODESA, se houver saldo após a aplicação conforme 
itens (i) a (iv) acima; (i) Amortização do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais Escriturais: 
sem prejuízo do pagamento decorrente de eventual vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Notas Comerciais Escriturais, de resgate antecipado total decorrente de Resgate 
Antecipado Obrigatório ou Resgate Antecipado Facultativo, nos termos previstos no Termo de 
Emissão e na legislação aplicável, o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais Escriturais será 
amortizado em uma única data, qual seja, na Data de Vencimento; (j) Atualização Monetária: O Valor 
Nominal Unitário das Notas Comerciais Escriturais não será atualizado monetariamente; (k) 
Remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais Escriturais, incidirão juros 
remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI - 
Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 
252 Dias Úteis (conforme definido no Termo de Emissão), calculadas e divulgadas diariamente pela 
B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), 
acrescida de um spread (sobretaxa) de 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao 
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa” e, em conjunto com a Taxa DI, 
“Remuneração das Notas Comerciais Escriturais”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro 
rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Notas 
Comerciais Escriturais, desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido no Termo de 
Emissão) (inclusive) até a Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definido), data de 
pagamento por vencimento antecipado em decorrência de um Evento de Vencimento Antecipado ou 
na data de um eventual Resgate Antecipado Facultativo ou Resgate Antecipado Obrigatório, o que 
ocorrer primeiro (exclusive). O pagamento efetivo da Remuneração das Notas Comerciais Escriturais 
será feito em uma única parcela, na Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração”); (l) 
Repactuação Programada: as Notas Comerciais Escriturais não serão objeto de repactuação 
programada; (m) Resgate Antecipado Facultativo: sujeito ao atendimento das condições previstas 
no Termo de Emissão, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério e independentemente da vontade 
dos titulares de Notas Comerciais Escriturais, desde que a Companhia declare ao agente fiduciário 
estar adimplente com suas obrigações nos termos do Termo de Emissão, realizar o resgate antecipado 
da totalidade das Notas Comerciais Escriturais, a qualquer tempo (“Resgate Antecipado Facultativo”), 
mediante o pagamento (i) do Valor Nominal Unitário, acrescido (ii) da Remuneração das Notas 
Comerciais Escriturais, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis 
decorridos, desde a Data de Início da Rentabilidade até a data do efetivo resgate (“Valor de Resgate 
Antecipado Facultativo”); (iii) de prêmio flat, incidente sobre o Valor do Resgate Antecipado Facultativo, 
a ser definido no Termo de Emissão e cuja definição não ensejará ratificação posterior pelos acionistas 
da Companhia (“Prêmio”), apenas caso o Resgate Antecipado Facultativo seja realizado em até 6 
(seis) meses contados da Data de Emissão (ou seja, até 22/02/2023) (inclusive). Para que não restem 
dúvidas, caso o Resgate Antecipado Facultativo seja realizado a partir de 23/02/2023 (inclusive), não 
haverá incidência do Prêmio; (n) Resgate Antecipado Obrigatório: sujeito ao atendimento das 
condições previstas no Termo de Emissão, a Companhia deverá realizar obrigatoriamente o resgate 
antecipado da totalidade das Notas Comerciais Escriturais, caso a Companhia venha a realizar a 
captação de recursos por meio de oferta pública de valores mobiliários ou por meio de financiamento 
concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo ou qualquer outra instituição financeira de fomento (“Resgate 
Antecipado Obrigatório” e “Captação de Longo Prazo”), mediante o pagamento (i) do Valor Nominal 
Unitário, acrescido (ii) da Remuneração das Notas Comerciais Escriturais, calculada de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Início da 
Rentabilidade até a data do efetivo resgate, sem qualquer prêmio ou penalidade; (o) Amortização 
Extraordinária: as Notas Comerciais Escriturais não serão objeto de amortização extraordinária 
facultativa; (p) Vencimento Antecipado: as obrigações da Companhia a serem previstas no Termo de 
Emissão poderão ser declaradas antecipadamente vencidas nas hipóteses a serem formalmente 
indicadas no Termo de Emissão; (q) Garantias Reais: as Notas Comerciais Escriturais contarão com 
garantias reais, consistindo em: I. (x) alienação fiduciária de ações de emissão da Companhia, de 
titularidade do FIP Shelf 119, representativas da totalidade do capital social da Companhia (“Ações 
Iniciais”); (y) alienação fiduciária da totalidade das ações adicionais de emissão da Companhia que o 
FIP Shelf 119 venha a subscrever ou adquirir no futuro (“Ações Adicionais” e, em conjunto com as 
Ações Iniciais, “Ações Alienadas Fiduciariamente”); e (z) cessão fiduciária de todos os direitos 
econômicos inerentes às Ações Alienadas Fiduciariamente, sejam eles os frutos, rendimentos, 
remuneração, reembolso de capital, a qualquer título, presentes e futuros, inclusive direitos creditórios 
decorrentes do pagamento de lucros, juros sobre capital próprio, dividendos, amortizações, redução 
de capital, reembolso, resgate e/ou quaisquer outros frutos ou rendimentos relativos às Ações 
Alienadas Fiduciariamente (em conjunto, simplesmente, “Alienação Fiduciária”), de acordo com os 
termos e condições do “Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em 
Garantia e Outras Avenças” (“Contrato de Alienação Fiduciária”); e II. cessão fiduciária, a ser 
constituída em prazo a ser definido no Termo de Emissão, de direitos creditórios de titularidade da 
CODESA decorrentes da titularidade de conta a ser aberta pela CODESA junto a QI Sociedade de 
Crédito Direto S.A. ou outra instituição a ser identificada no Contrato de Cessão Fiduciária abaixo 
referido (“Cessão Fiduciária”, e em conjunto com Alienação Fiduciária, “Garantias Reais”), nos termos 
de contrato a ser celebrado substancialmente nos termos de anexo ao Termo de Emissão (“Contrato 
de Cessão Fiduciária”, e em conjunto com Contrato de Alienação Fiduciária, “Contratos de Garantia”); 
e (r) Demais Condições: todas as demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão 
serão tratadas detalhadamente no Termo de Emissão; (iii) Autorizar os diretores da Companhia a 
praticar todos os atos correlatos que venham a ser necessários para a efetivação das deliberações 
descritas no item (ii), incluindo: (a) negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis 
à Emissão e às Garantias Reais, inclusive no que se refere à contratação dos sistemas de distribuição 
e negociação das Notas Comerciais Escriturais nos mercados primário e secundário e, dentre outros, 
dos seguintes prestadores de serviços, podendo fixar-lhes os honorários: (i) instituições financeiras 
autorizadas a operarem no mercado de capitais para estruturarem e coordenarem a Oferta Restrita; 
(ii) banco liquidante; (iii) escriturador; (iv) agente fiduciário; (v) assessores legais; e (vi) instituição 
depositária da conta objeto da Cessão Fiduciária; (b) praticar todos os atos e assinar todos os 
documentos relacionados à Oferta Restrita; (c) firmar, inter alia, inclusive utilizando-se da constituição 
de procuradores com poderes específicos para dar cumprimento à presente deliberação: (i) o Termo 
de Emissão e seus eventuais aditamentos; (ii) o Contrato de Distribuição e seus eventuais aditamentos; 
(iii) os Contratos de Garantia, procurações a eles relativas e seus eventuais aditamentos; e (iv) 
quaisquer outros documentos que se fizerem necessários à efetivação das deliberações tomadas 
acima; e (iv) Ratificar todos os atos já praticados pelos diretores da Companhia relacionados às 
deliberações anteriores. Lavratura: foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente 
ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades 
por Ações, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do 
parágrafo 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e 
aprovada, foi assinada por todos os presentes no Livro de Assembleias Gerais nº 1 da Companhia. 
Mesa: Sr. Nilto Calixto Silva (Presidente) e Sr. Victor Gallo Otozato (Secretário). Acionista presente: 
Fundo de Investimento em Participações Shelf 119 - Multiestratégia. São Paulo, 12/08/2022. Confere 
com o original: Nilto Calixto Silva - Presidente, Victor Gallo Otozato - Secretário.
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