AES ELPA S.A.
NIRE 35.300.191.749
CNPJ/MF nº 01.917.705/0001-30

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Mapa Sintético Consolidado

A AES Elpa S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 481 de 17 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“ICVM 481/09”), divulga o Mapa de Votação Sintético (“Mapa Sintético”) para cada
item constante do boletim de voto à distância, incluindo as matérias submetidas à deliberação da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de abril de 2018.

A Companhia informa reitera que não foram recebidas orientações de voto por voto à distância.

As informações do Mapa Sintético encontram-se na planilha anexa.

Barueri, 27 de abril de 2018.

CLARISSA DELLA NINA SADOCK ACCORSI
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores
AES Elpa S.A.

AES ELPA S.A.
MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE)
27 de abril de 2018

Assembleia Geral Ordinária
Código da
Descrição da Deliberação
Deliberação

7

8

Voto

Aprovar as contas da administração, as demonstrações Abster-se
contábeis e correspondentes notas explicativas, o
relatório dos auditores independentes e o relatório anual Rejeitar
da administração, relativos ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2017
Aprovar

Proposta da Administração para destinação dos
resultados da Companhia relativos ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017, no montante de
R$154.115,56 (lucro líquido), o qual deverá será
absorvido pelo prejuízo acumulado da Companhia, que
passará a totalizar R$9.130.683,69

Quantidade de
Ações
93.404.213

Abster-se

-

Rejeitar

-

Aprovar

93.404.213

Assembleia Geral Extraordinária

7

8

9

10

Proposta do Conselho de Administração para
prorrogação, até o final do exercício social de 2018, do Abster-se
pagamento do saldo dos dividendos devidos aos
acionistas controladores da Companhia, no valor total de Rejeitar
R$11.889.093,58, declarados na Assembleia Geral
Ordinária da Companhia realizada em 27 de abril de
2016 e adiados até o final do exercício social de 2017 de Aprovar
acordo com a Assembleia Geral da Companhia realizada
em 20 de abril de 2017:
Proposta de fixação da remuneração global anual dos
Administradores para o exercício de 2018 em
R$112.863,60, a título de remuneração fixa e variável,
incluindo benefícios de qualquer natureza:

-

93.404.213

Abster-se

-

Rejeitar

101

Aprovar

93.404.112

Aprovação da remuneração relativa ao exercício de 2017 Abster-se
no valor global de R$104.774,40, a título de
remuneração fixa e variável, incluindo benefícios de
Rejeitar
qualquer natureza, bem como a ratificação da
remuneração efetivamente paga no referido exercício
Aprovar
social, no montante de R$97.920,00:
Destituição do Sr. Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino do
Abster-se
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração

1
93.404.212
1

da Companhia, a eleição, como seu substituto, do Sr.
Carlos Renato Xavier Pompermaier, e eleição da Sra.
Roberta Tenenbaum, como substituta do Sr, Carlos
Renato Xavier Pompermaier no cargo de conselheiro de
administração suplente:

Rejeitar

100

Aprovar

93.404.112

