AES ELPA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 01.917.705/0001-30
NIRE 35.300.191.749
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2017
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 20 de abril de 2017, às 16h00, na Avenida Dr.

Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º andar, sala individual 1, Bairro Sítio Tamboré, Torre II
do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP
06460-040.
2.

PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES: (a) o relatório da administração, as demonstrações

contábeis e respectivas notas explicativas, o relatório anual da Ernst & Young Auditores
Independentes S.S., relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, foram
publicados, nos termos do artigo 133 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de
14 de março de 2017, nas páginas 46 a 52, e no Jornal Valor Econômico, na edição de 14 de março
de 2017, nas páginas 21 a 26; e (b) o relatório da administração, as demonstrações contábeis e
respectivas notas explicativas, o relatório anual da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. e
os demais documentos pertinentes aos assuntos integrantes da ordem dia foram colocados à
disposição dos acionistas na sede da Companhia, divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BMF&FBOVESPA”) e da Companhia com 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos
termos da Lei das Sociedades por Ações e da regulamentação da CVM.
3.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei das

Sociedades por Ações, nas edições de 21, 22 e 23 de março de 2017, nas páginas 113, 62 e 53
respectivamente, do jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo, e, nas edições dos dias 21, 22 e
23 de março de 2017, do jornal Valor Econômico, nas páginas A10, B05 e B05, respectivamente.
4.

PRESENÇA: Presentes os acionistas representando 98,26% do capital social votante da

Companhia, conforme se verifica das assinaturas constantes do livro de presença de acionistas e

das informações contidas nos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria
Companhia, na forma do artigo 21-W, incisos I e II, da Instrução CVM nº 481/2009. Presente,
também, o representante da administração da Companhia, Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno
Vieira, Diretor Presidente da Companhia. Presente ainda, o representante da Ernst & Young
Auditores Independentes S.S., Sr. Sérgio Noya.
5.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e

secretariados pelo Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier.
6.

ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a

respeito da seguinte ordem do dia: (A) em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas da
administração, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e correspondentes notas
explicativas, o relatório dos auditores independentes e o relatório anual da administração, relativos
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) destinação dos resultados da Companhia,
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (iii) substituição de 1 (um) membro
efetivo do Conselho de Administração da Companhia, a ser indicado pela acionista controladora; (iv)
substituição do membro suplente do conselheiro Julian Jose Nebreda Marquez para o Conselho de
Administração da Companhia, a ser indicado pela acionista controladora.; e (B) em Assembleia
Geral Extraordinária: (v) cancelamento de 1.113.626 (um milhão, cento e treze mil e seiscentos e
vinte e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia e a consequente redução do capital social
no valor de R$17.105.295,36 (dezessete milhões, cento e cinco mil, duzentos e noventa e cinco
reais e trinta e seis centavos), com a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da
Companhia, decorrente do exercício do direito de retirada por acionistas que dissentiram da
deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 23 de dezembro de 2016 que aprovou a cisão
parcial da Companhia; (vi) prorrogação, até o final do exercício social de 2017, do pagamento do
saldo dos dividendos devidos aos acionistas controladores da Companhia, no valor total de
R$11.889.093,58, já declarados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de
abril de 2016; e (vii) fixação da remuneração global anual dos Administradores.
7.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia o Presidente da Mesa indagou se algum dos

acionistas presentes fisicamente à Assembleia havia apresentado voto por meio do boletim de voto
a distância e se desejava manifestar seu voto presencialmente na presente Assembleia, para efeitos
de se desconsiderar o voto a distância, na forma do artigo 21-W, § 5º, inciso I, da Instrução CVM nº
481/2009. Em seguida, o Presidente da Mesa procedeu à leitura do Mapa de Votação Sintético

divulgado ao mercado, conforme previsto no artigo 21-W, § 4º, da Instrução CVM nº 481/2009.
Dando continuidade aos trabalhos, os acionistas presentes dispensaram a leitura dos documentos e
propostas objeto da ordem do dia e, após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem
do dia, deliberaram o quanto segue:
7.1.

Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a lavratura da Ata na forma de sumário

dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das
deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, bem
como a publicação da Ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do
artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
(A) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
7.2.

Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, com 93.404.212 votos favoráveis, as

contas da administração, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o
relatório dos auditores independentes e o relatório anual da administração, relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2016, elaborados de acordo com a Lei das Sociedades por
Ações, com os pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
aprovados pela CVM e pelas demais normas da CVM.
7.3.

Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, com 93.404.212 votos favoráveis, a

proposta da administração para destinação do resultado face à apuração do lucro líquido no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, no montante total de R$226.577.240,40, que (i)
acrescido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R$11.867.438,96; (ii) ajustado pelo
acréscimo de dividendos e juros sobre capital próprio prescritos no valor de R$92.021,43; e (iii)
deduzido o valor de R$247.821.500,04 decorrente da cisão parcial da Companhia, conforme
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2016, perfaz um
prejuízo total de R$9.284.799,25.
7.3.1.

Em função da apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31 de

dezembro de 2016, não serão declarados dividendos.
7.3.2.

O prejuízo líquido apurado será absorvido pela reserva estatutária de lucros da

Companhia, nos termos do Parágrafo Único do artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações.

7.4.

Aprovar, após a análise do currículo e demais informações pertinentes, a eleição, para os

cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data da
realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações contábeis do
exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2018, dos Senhores:
a)

Carlos Renato Xavier Pompermaier, brasileiro, casado, advogado, inscrito na

OAB/SP sob nº 138.928, inscrito no CPF/MF sob nº 191.285.138-51, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º andar, Bairro Sitio Tamboré,
Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de
São Paulo, CEP 06460-040, conforme indicação da Acionista Controladora, por
unanimidade de votos dos presentes, com 93.404.212 votos favoráveis como conselheiro
de administração efetivo, em substituição ao conselheiro de administração efetivo Sr.
Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino; e
b)

Vinicius Oliveira da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº

56.227 e no CPF/MF sob nº 949.329.800- 00, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado
de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040,
conforme indicação da Acionista Controladora, por unanimidade de votos dos presentes,
com 93.404.212 votos favoráveis, como conselheiro de administração suplente do Sr.
Julian Jose Nebreda Marquez, em substituição à conselheiro de administração suplente
Sra. Teresa Cristina Querino Vernaglia.
7.4.1.

Consignar que, nos termos da legislação aplicável, foram recebidas as declarações

mencionadas no artigo. 147, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 2º da Instrução
CVM nº 367/2002.
7.4.2.

A investidura dos membros do Conselho de Administração, ora eleitos, está

condicionada a assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no Livro de Registro de
Atas de Reuniões do Conselho de Administração, em até 30 dias contados desta data.
7.4.3.

Tendo em vista a eleição dos membros elencados no item 7.4., resta consignado que

a composição do Conselho de Administração da Companhia, até a data da realização da

assembleia geral ordinária que examinará as demonstrações contábeis do exercício que se
encerrar em 31 de dezembro de 2018, será a seguinte:
a)

Arminio Francisco Borjas Herrera, venezuelano, casado, advogado, residente e

domiciliado em 4300 Wilson, Blvd. Arlington, VA 22203, Estados Unidos da América,
portador do Passaporte de nº 040190475, emitido pela República Bolivariana da
Venezuela, como conselheiro de administração efetivo;
b)

Vincent Winslow Mathis, norte-americano, casado, advogado, residente e

domiciliado em 17.008 Birch Leaf Terrace, Bowie, Maryland, 20.716, Estados Unidos da
América, portador do passaporte norte-americano de número 113542760, emitido pelos
Estados Unidos da América, como conselheiro de administração suplente do Sr. Arminio
Francisco Borjas Herrera;
c)

Julian Jose Nebreda Marquez, venezuelano, casado, advogado, portador do

Registro Nacional de Estrangeiros - RNE nº G270141-K, expedido pelo DPF/SP, inscrito
no CPF/MF sob o nº 238.866.548-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues, nº 939, no 7º Andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio
Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, no Município de Barueri, Estado de São
Paulo, como conselheiro de administração efetivo;
d)

Vinicius Oliveira da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº

56.227 e no CPF/MF sob nº 949.329.800- 00, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado
de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040,
como conselheiro de administração suplente do Sr. Julian Jose Nebreda Marquez;
e)

Carlos Renato Xavier Pompermaier, brasileiro, casado, advogado, inscrito na

OAB/SP sob nº 138.928, inscrito no CPF/MF sob nº 191.285.138-51, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º andar, Bairro Sitio Tamboré,
Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de
São Paulo, CEP 06460-040, como conselheiro de administração efetivo, permanecendo
vago o cargo do respectivo suplente;

f)

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, brasileiro, divorciado, advogado, residente

e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional
na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sitio
Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri,
Estado de São Paulo, CEP 06460-040, portador da Carteira de Identidade RG nº
061.768.818, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 890.310.677-68, como
conselheiro de administração efetivo;
g)

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, brasileira, casada, economista, residente e

domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, Bairro Sitio Tamboré,
Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de
São Paulo, CEP 06460-040, portadora da Carteira de Identidade RG nº 39.294.294-X,
expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.425.117-51, como conselheira
de administração suplente do Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira;
h)

Airton Ribeiro de Matos, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr.
Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo,
CEP 06460-040, portador da Cédula de Identidade RG nº 13294949, expedida pela
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.093.858-99, como conselheiro de
administração suplente do Sr. Antonio Carlos de Oliveira, sendo que este último
apresentou renúncia ao cargo de membro efetivo;
i)

Sidney Simonaggio, brasileiro, casado, engenheiro elétrico e advogado, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré,
Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de
São Paulo, CEP 06460-040, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.971.816,
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.038.278-90, como conselheiro
de administração efetivo, permanecendo vago o cargo do respectivo suplente;
j)

Francisco Jose Morandi Lopez, venezuelano, casado, engenheiro, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré,
Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de

São Paulo, CEP 06460-040, portador do RNE nº V864350-K, expedida pela
CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.561.198-03, como conselheiro de
administração efetivo;
k)

Marcelo Antonio de Jesus, brasileiro, casado, administrador de empresas,

residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio
profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, Bairro
Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de
Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, portador da Cédula de Identidade RG nº
18.105.907-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 140.355.128-69, como
conselheiro de administração suplente do Sr. Francisco Jose Morandi Lopez; e
l)

Francisco Luiz Scagliusi, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Harmonia, 972, 10°
andar, apto. 101, Vila Madalena, CEP 05435-001, portador da Carteira de Identidade RG
n° 6.399.563, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 034.123.918-67, como
conselheiro de administração efetivo, permanecendo vago o cargo do respectivo
suplente.
(B) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
7.5.

Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, com 93.404.212 votos favoráveis, caso os

acionistas dissidentes não sejam substituídos até o dia 27 de abril de 2017, quando vence o prazo
de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 45, § 6º, da Lei das Sociedades por Ações, o
cancelamento das 1.113.626 (um milhão, cento e treze mil e seiscentos e vinte e seis) ações
ordinárias de emissão da Companhia anteriormente detidas pelos acionistas que exerceram o direito
de retirada em virtude da aprovação da cisão parcial da Companhia na Assembleia Geral
Extraordinária de 23 de dezembro de 2016 e a redução de capital no valor de R$17.105.295,36
(dezessete milhões, cento e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos),
sendo que tais medidas tornar-se-ão efetivas no dia 28 de abril de 2017. Dessa forma, o capital
social da Companhia passará dos atuais R$25.501.230,68 (vinte e cinco milhões, quinhentos e um
mil, duzentos e trinta reais e sessenta e oito centavos) para R$8.395.935,32 (oito milhões, trezentos
e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), dividido em
93.947.427 (noventa e três milhões, novecentas e quarenta e sete, quatrocentas e vinte e sete)
ações ordinárias nominativas, escriturais, sem valor nominal. Tendo em vista tal deliberação,

faz-se necessária a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em
decorrência do exercício do direito de retirada por acionistas que dissentiram da deliberação da
Assembleia Geral Extraordinária de 23 de dezembro de 2016 que aprovou a cisão parcial da
Companhia, sendo que tal alteração somente será efetiva no dia 28 de abril de 2017, caso até lá
não sejam substituídos os acionistas que exerceram o direito de retirada.
7.5.1. Consignar que o caput do artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a
seguinte redação a partir do dia 28 de abril de 2017:
“Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R$8.395.935,32 (oito milhões,
trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos),
dividido em 93.947.427 (noventa e três milhões, novecentas e quarenta e sete, quatrocentas
e vinte e sete) ações ordinárias nominativas, escriturais, sem valor nominal”.

7.6.

Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, com 93.404.212 votos favoráveis, a

ratificação da prorrogação do pagamento do saldo dos dividendos devidos aos acionistas
controladores da Companhia, no valor total de R$11.889.093,58, já declarados na Assembleia Geral
Ordinária da Companhia realizada em 27 de abril de 2016.
7.6.1.

Consignar que o pagamento será realizado até o final do exercício social de 2017, em
data a ser definida pela Diretoria da Companhia, sendo certo que o valor devido não
será atualizado monetariamente.

7.7.

A matéria sobre a fixação da remuneração global anual dos Administradores para o

exercício social de 2017 foi retirada de pauta e deverá ser convocada nova assembleia,
oportunamente, para deliberação do assunto.
8.

VOTO A DISTÂNCIA: A Companhia registra que não houve o recebimento de voto à

distância.
9.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e

suspensa a Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, na forma de
sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das
deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
Reaberta a sessão, esta Ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada pelos presentes, ficando

autorizada a publicação da Ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º
do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
Barueri, 20 de abril de 2017.
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