
                

  

  

DECLARAÇÃO  

  

ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA  S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.356.196/0001-09, com sede na cidade de Boituva, Estado de São 

Paulo, na Estrada Municipal Batista Favoretti, 350, 2º andar, Sala 02, Bairro Água Branca, neste ato 

por seus representantes legais ao final assinados (“ELECTRA POWER” ou “Companhia”), 

apresenta a presente declaração, nos termos abaixo.  

  

Em cumprimento ao disposto no “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo  

S.A.” e demais documentos correlatos (“1ª Emissão de Debêntures”), a ELECTRA POWER vem 

DECLARAR que vem utilizou os recursos líquidos obtidos decorrência da 1ª Emissão de 

Debêntures para: (i)Quitação de dívidas, referente ao contrato de SWAP Banco Pine S.A. nº 

13122018 em 13/12/2018 com valor total de R$ 7.283.119,99 (Sete milhões, duzentos e oitenta e 

três mil, centro e dezenove reais e noventa  e nove centavos); e (ii) Quitação de dívidas, referente ao 

contrato nº 14122018 ”Proparco” Banco Pine S.A. em 14/12/2018 com valor total de R$ 

36.849.999.90 ( trinta e seis milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove 

reais e noventa centavos).   

E ainda, em cumprimento ao disposto “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Electra Power Geração 

de Energia S.A.”, a ELECTRA POWER vem DECLARAR que não houve vícios nos Índices  

Financeiros mencionados na cláusula 7.1, inciso II, alínea “a” da mesma referida Escritura, assim 

como não há quaisquer vícios nas informações apresentadas, atestando a Companhia a sua integral 

veracidade na época da declaração, declarando, ainda, a ELECTRA POWER a inexistência de 

qualquer inadimplemento, pela Companhia e/ou por qualquer das demais Sociedades, de nenhuma 

obrigação prevista na aludida Escritura e/ou em qualquer dos demais documentos ali citados, 

declarando.    

Para maior clareza, firmamos a presente declaração na data abaixo.  

  

  

                              Boituva, 20 de abril de 2021  

  

  

         ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.  

  
Electra Power Geração de Energia S.A.        

Estrada Municipal Batista Favoretti, 350 – Boituva SP 
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