COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF no 19.527.586/0001-75
Código CVM 02415-5
NIRE: 51.3.0001387-8

AVISO AOS DEBÊNTURISTAS
CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO
PARTICULAR DE ESCRITURA DA SEGUNDA EMISSÃO DE DEBÊNTURES
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A., sociedade anônima, com sede na
Cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, na Avenida das Sibipirunas, n.º 3.662, Setor
Comercial, CEP 78550-262, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial
do Estado de Mato Grosso sob o NIRE 51.3.0001387-8, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 19.527.586/0001-75, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como
companhia aberta categoria “B” sob o código n.º 2415-5 (“Companhia” ou “Emissora”),
em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), na regulamentação da CVM, em especial a
Instrução da CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução
CVM 480”) e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada
(“Instrução CVM 358”), vem comunicar aos seus debenturistas e ao mercado em geral o
seguinte:
Em 14 de junho de 2018 foi celebrado o primeiro aditamento ao instrumento
particular de escritura da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie com garantira real e adicional fidejussória, em série única, para
distribuição pública com esforços restritos de distribuição da Companhia Energética
Sinop S.A. (“Aditamento”). O Aditamento pode ser acessado no site de relações com
investidores da Companhia (http://ri.sinopenergia.com.br/) e no site da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”).
Este Aviso aos Debenturistas tem caráter exclusivamente informativo, nos termos
da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário das
debêntures.
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A Companhia manterá seus debenturistas e o mercado em geral informados sobre
as debêntures. Mais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Relações
com Investidores da Companhia.
Sinop, 14 de junho de 2018.
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