AES ELPA S.A.
NIRE 35.300.191.749
CNPJ/MF n° 01.917.705/0001-30
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2016
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 22 de novembro de 2016, às 10h00, 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, Barueri – SP.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da

Companhia, com a presença dos Srs. Julian Jose Nebreda Marquez, Francisco Jose Morandi Lopez,
Vincent Winslow Mathis, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Airton Ribeiro de Matos e Francisco
Luiz Scagliusi.
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez e secretariados

pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
4.

ORDEM DO DIA: (i) Reestruturação societária envolvendo a Companhia conforme Fato

Relevante divulgado em 17 de novembro de 2016 (“Reestruturação”); (ii) Ratificação da contratação
das empresas especializadas para a elaboração do laudo de avaliação da parcela cindida da
Companhia (“Laudo de Avaliação – Cisão Parcial da Companhia”) e do relatório de avaliação de acervo
a ser cindido da Companhia, pelo critério de patrimônio líquido a preços de mercado (“Relatório de
Avaliação – Patrimônio Líquido a Preços de Mercado”); (iii) Laudo de Avaliação – Cisão Parcial da
Companhia e Relatório de Avaliação – Patrimônio Líquido a Preços de Mercado; (iv) Protocolo e
justificação da Cisão Parcial da Companhia; (v) Proposta de cisão parcial proporcional da Companhia;
(vi) Proposta de capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital no valor de
R$429.199.623,29; (vii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, prevista para
ocorrer no dia 23 de dezembro de 2016, para deliberar acerca da Reestruturação envolvendo a
Companhia; e (viii) Autorizar à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a
efetivação e implementação dos itens acima.
5.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente

instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
5.1.

Tomaram conhecimento, nos termos informados pelo Sr. Marcelo Antonio de Jesus,

profissional indicado pela Companhia, da reestruturação societária envolvendo a Companhia conforme
Fato Relevante divulgado em 17 de novembro de 2016 (“Reestruturação”), sendo apresentados os
pontos relevantes do Acordo de Reestruturação celebrado entre os controladores indiretos da

Companhia, AES Holdings Brasil Ltda. e BNDES Participações S.A., em 16 de novembro de 2016
(“Acordo de Reestruturação”). Foram apresentados os termos gerais da Reestruturação, seus
objetivos e principais considerações, cronograma estimado e comparativo entre a estrutura societária
atual e a final pretendida para a Companhia e demais sociedades envolvidas. Seguiu esclarecendo
que a Reestruturação tem como principais objetivos: (i) simplificar a estrutura societária e
organizacional da Companhia e da controlada Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A. (“AES Eletropaulo”), reduzindo custos da gestão, de auditoria externa e publicação de
demonstrações financeiras; (ii) tornar o processo de tomada de decisões no âmbito da Companhia
mais eficiente; (iii) melhorar a liquidez financeira da Companhia e reduzir o nível de endividamento da
AES Eletropaulo; (iv) obter melhor liquidez dos investimentos da Companhia na AES Eletropaulo; e (v)
assegurar maior liquidez para os acionistas minoritários da AES Eletropaulo. Ressaltou que a
Reestruturação envolve a Cisão Parcial da Companhia (conforme definido abaixo), sendo apresentado
o organograma representativo da estrutura societária pretendida ao final da Reestruturação. Ato
contínuo, apresentou o cronograma estimado para implementação da Reestruturação, impactos
financeiros estimados e principais mudanças pretendidas no que se refere à celebração do novo
acordo de acionistas entre AES Holdings Brasil Ltda. e BNDES Participações S.A. no final da operação,
envolvendo a Companhia. Por fim, ressaltou que a Reestruturação pressupõe a realização de um
conjunto de eventos societários e foi submetida à aprovação prévia pela Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, em conformidade com o Artigo 5°da Resolução Normativa nº 484, de 17 de abril de
2012, em 07 de outubro de 2016, estando sua realização sujeita a esta aprovação e ao cumprimento
de outras condições (como a aprovação prévia por determinados credores da AES Eletropaulo) e à
implementação das condições suspensivas elencadas no Acordo de Reestruturação.
5.2.

Ratificaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Marcelo Antonio de Jesus, a

contratação das empresas de avaliação independente para elaboração dos laudos de avaliação que
darão suporte à Cisão Parcial da Companhia e incorporação do acervo cindido pela Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“AES Eletropaulo”), quais sejam: (i) Ernst Young
Auditores Independentes S.S., sociedade com sede na cidade de São Paulo - SP, na Av. Juscelino
Kubitschek, 1909, Torre Norte – 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 61.366.936/0001-25, para a
elaboração do laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos da
Companhia “após ajustes” em 30 de junho de 2016, com base em seu valor patrimonial (“Laudo de
Avaliação – Cisão Parcial da Companhia”); e (ii) PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance &
Recovery Ltda., sociedade com sede na cidade de São Paulo – SP, na Avenida Francisco Matarazzo,
1400, Torre Torino, Água Branca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.487.514/0001-37, para elaboração
do Relatório de Avaliação de acervo a ser cindido da Companhia, pelo critério de patrimônio líquido a
preços de mercado (“Relatório de Avaliação – Patrimônio Líquido a Preços de Mercado”).
5.3.

Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Marcelo Antonio de Jesus, o

Laudo de Avaliação – Cisão Parcial da Companhia e Relatório de Avaliação – Patrimônio Líquido a
Preços de Mercado, elaborados pelas empresas de avaliação independente nos termos citados no
item 5.2, acima, que ficam arquivados na sede da Companhia.

5.4.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Marcelo Antonio de

Jesus, a celebração do Instrumento de Justificação e Protocolo da Cisão Parcial da Companhia a ser
celebrado entre a Companhia e AES Eletropaulo, arquivado na sede da Companhia (“Protocolo e
Justificação da Cisão Parcial da Companhia”), que estabelece os termos e condições da cisão parcial
da Companhia (“Cisão Parcial da Companhia”).
5.5.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Marcelo Antonio de

Jesus, a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária, de cisão parcial da Companhia
que se dará de forma proporcional, com todos os acionistas da Companhia mantendo suas
participações na Companhia e recebendo ações da AES Eletropaulo na proporção das ações detidas,
e com incorporação do acervo cindido pela AES Eletropaulo, composto (a) pela participação detida
pela Companhia na AES Eletropaulo, com atribuição aos acionistas da Companhia das ações de
emissão da AES Eletropaulo detidas pela Companhia, e (b) pelo valor contábil do ágio registrado na
Companhia no valor de R$ 538.543.104 (quinhentos e trinta e oito milhões quinhentos e quarenta e
três mil cento e quatro reais) (“Acervo Cindido”), e com a constituição, na AES Eletropaulo, de reserva
especial de ágio no valor, em 30 de junho de 2016, de, no mínimo, R$421.654.066,00 (quatrocentos e
vinte um milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil e sessenta e seis reais).
5.5.1.

As eventuais variações patrimoniais do Acervo Cindido ocorridas entre 30 de junho de

2016 e a data da efetiva Cisão Parcial da Companhia serão absorvidas pela AES Eletropaulo.
5.5.2.

Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 233 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976

(“Lei das Sociedades por Ações”), a Companhia assumirá as responsabilidades ativas e
passivas, presentes e futuras, relativas ao Acervo Cindido que será transferido à AES
Eletropaulo, em virtude da Cisão Parcial ora aprovada, sem solidariedade. A Companhia ficará
obrigada a indenizar a AES Eletropaulo por quaisquer perdas incorridas em relação ao Acervo
Cindido, sem qualquer limitação de tempo e valor.
5.5.3.

Em cumprimento do disposto no Artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações, será

assegurado o direito de recesso aos acionistas da Companhia que dissentirem da deliberação
que aprovar a Cisão Parcial da Companhia. Assim, o valor do reembolso a ser pago aos
acionistas dissidentes da Companhia será de R$15,36 (quinze reais e trinta e seis centavos) por
ação ordinária.
5.5.4.

Nos termos do §1º do artigo 137 da Lei das S.A., o direito de retirada descrito no item

acima apenas poderá ser exercido pelos acionistas dissidentes em relação às ações de emissão
da Companhia detidas por eles, comprovadamente, em 23 de novembro de 2016, computadas
as operações de negociação em bolsa daquele dia, inclusive.

5.5.5.

O direito de retirada poderá ser exercido pelos acionistas dissidentes da Companhia

em até 30 (trinta) dias contados da data de publicação da ata da assembleia geral extraordinária
da Companhia que deliberar sobre a Cisão Parcial da Companhia, conforme dispõe o artigo 137,
inciso IV, da Lei das S.A., observado que o efetivo pagamento do valor do reembolso
permanecerá condicionado à implementação da reestruturação societária envolvendo a
Eletropaulo.
5.5.6.

Conforme previsto no parágrafo 3º do Artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações,

nos 10 (dez) dias subsequentes ao final do prazo de 30 (trinta) dias previsto no item acima, é
facultado à administração da Companhia e da AES Eletropaulo convocar nova assembleia geral
para ratificar ou reconsiderar a deliberação de aprovação da Cisão Parcial da Companhia, caso
entendam que o pagamento do valor do reembolso aos acionistas dissidentes da Companhia
que exerceram seu direito de recesso porá em risco a estabilidade financeira da Companhia.
5.6.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Marcelo Antonio de

Jesus, a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária de capitalização do adiantamento
para futuro aumento de capital (“AFAC”), registrado no patrimônio líquido da Companhia em nome da
controladora Brasiliana Participações S.A., no valor de R$ 429.199.623,29 (quatrocentos e vinte e nove
milhões, cento e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), sendo
que tal capitalização deverá se dar sem a emissão de novas ações pela Companhia, não havendo,
portanto, diluição dos acionistas minoritários (“Capitalização do AFAC”).
5.7.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Pedro de Freitas

Almeida Bueno Vieira, Diretor Presidente da Companhia, a convocação da assembleia geral
extraordinária da Companhia, prevista para ocorrer no dia 23 de dezembro de 2016, que terá como
ordem do dia: (i) Capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) registrado no
patrimônio líquido da Companhia em nome da Brasiliana Participações S.A., no valor de
R$429.199.623,29 (quatrocentos e vinte e nove milhões, cento e noventa e nove mil, seiscentos e vinte
e três reais e vinte e nove centavos), sendo que tal capitalização deverá se dar sem a emissão de
novas ações pela Companhia, não havendo portanto diluição de seus acionistas minoritários
(“Capitalização do AFAC”); (ii) Ratificação da contratação da empresa especializada para a elaboração
do laudo de avaliação de acervo da Companhia para fins de cisão parcial da Companhia e
incorporação do acervo cindido pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Cisão
Parcial da Companhia” e “Eletropaulo”, respectivamente), com base em seu valor patrimonial e já
considerando os efeitos da Capitalização do AFAC (“Laudo de Avaliação da Cisão Parcial da
Companhia”); (iii) Aprovação do Laudo de Avaliação da Cisão Parcial da Companhia; (iv) Aprovação
dos termos e condições do Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da Companhia celebrado em 23
de novembro de 2016 entre as administrações da Companhia e da Eletropaulo; (v) Aprovação da Cisão
Parcial da Companhia; e (vi) Aprovação da alteração do estatuto social da Companhia em decorrência
das deliberações acima, de forma a refletir o novo capital social da Companhia, o qual será reduzido
em decorrência da Cisão Parcial da Companhia.

5.8.

Autorizaram a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação e

implementação das deliberações acima.
6.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por

encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada
conforme e assinada.
Barueri, 22 novembro de 2016.
Mesa:
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