RAÍZEN ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 08.070.508/0001-78
NIRE 35.300.339.16-9
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2019.
1. Data, Horário e Local: a reunião do Conselho de Administração da RAÍZEN ENERGIA
S.A. (“Companhia”) realizou-se, às 10:00 horas, no dia 25 de novembro de 2019, na
sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 11º andar, Parte V, Itaim Bibi, CEP 04538-132.
2. Convocação e presença: presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, os Srs. Rubens Ometto Silveira Melo (Presidente do
Conselho de Administração), Marcos Marinho Lutz, Marcelo Eduardo Martins e, por
teleconferência, nos termos do artigo 16, parágrafo quarto do estatuto social da
Companhia (“Estatuto Social”), John Charles Abbott, Istvan Kapitany e Douglas Moray
Alexander, em razão da qual ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos
termos do Estatuto Social.
3. Mesa: RUBENS OMETTO SILVEIRA MELO - Presidente; GUILHERME JOSÉ DE
VASCONCELOS CERQUEIRA - Secretário.
4. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a contratação pela Companhia, na qualidade de
tomadora, de um empréstimo com o Banco Bradesco S.A., na modalidade de Cédula
de Produto Rural – Financeira, no valor total de até R$250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhões de reais), com lastro de Letra de Crédito do Agronegócio – LCA,
com prazo de até 10 (dez) anos (“Empréstimo”); (ii) a autorização para praticar todos
os atos e celebrar todos os instrumentos necessários à implementação e
formalização do Empréstimo; e (iii) a ratificação de todos os atos praticados até a
presente data para a contratação do Empréstimo, incluindo, mas não se limitando, à
outorga de poderes para procuradores da Companhia.
5. Deliberações: Posta em votação as matérias constantes dos itens (i), (ii) e (iii) da
ordem do dia, os conselheiros resolveram, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições, aprovar a contratação do Empréstimo e das demais matérias
acima relacionadas e indicadas nos itens (i), (ii) e (iii).

6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes:
Mesa: RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO, Presidente; GUILHERME JOSÉ DE
VASCONCELOS CERQUEIRA, Secretário. Membros do Conselho de Administração da
Companhia: Rubens Ometto Silveira Melo (Presidente do Conselho de
Administração), John Charles Abbott, Istvan Kapitany, Douglas Moray Alexander,
Marcos Marinho Lutz e Marcelo Eduardo Martins.
Confere com o original lavrado em livro próprio:

_________________________________________________
GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA
Secretário da Mesa

