AES ELPA S.A.
NIRE 35.300.191.749
CNPJ/MF n.º 01.917.705/0001-30
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 28 de março de 2018 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, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.460040.
2.

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

Companhia, com a presença dos Srs. Francisco Jose Morandi Lopez, Arminio Francisco Borjas Herrera,
Carlos Renato Xavier Pompermaier e Francisco Luiz Sacgliusi.
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier e

secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.

4.

ORDEM DO DIA: (i) Demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas,

destinação do resultado e relatório anual da administração relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017; (ii) Proposta de postergação do pagamento de dividendos declarados; (iii)
Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (iv) Renovação da apólice do seguro D&O;
e (v) Panorama dos negócios da Companhia.

5.

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

instalada a presente reunião, os membros do conselho de administração, após exame, discussão e
votação das matérias constantes da ordem do dia:
5.1.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pela Sra. Clarissa Della Nina

Sadock Accorsi, Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, as contas
da Diretoria, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o parecer do auditor
independente e o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de

dezembro de 2017, bem como a submissão desses documentos à aprovação da assembleia geral da
companhia prevista para ocorrer no dia 27 de abril de 2018.
5.1.1.

Aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da diretoria de destinação dos

resultados a ser submetida à assembleia geral, face à apuração do lucro líquido no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2017, no montante total de R$154.115,56. Considerando que a Companhia
contabilizou no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 um prejuízo líquido no montante de
R$9.284.799,25, o valor correspondente ao lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017 será absorvido pelo prejuízo acumulado, que passará a totalizar R$9.130.683,69.
5.2.

Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pela Sra. Clarissa Della Nina Sadock

Accorsi, a postergação de pagamento do saldo dos dividendos devidos aos acionistas controladores
da Companhia, no valor total de R$11.889.093,58 declarados na Assembleia Geral Ordinária da
Companhia realizada em 28 de abril de 2016 e adiados até o final do exercício social de 2017 pela
Assembleia Geral realizada em 20 de abril de 2017, a ser realizado até o final do exercício social de
2018, conforme data exata a ser definida pela Diretoria da Companhia, e não será atualizado
monetariamente.
5.3. Aprovaram, por unanimidade de votos, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, prevista para ocorrer no dia 27 de abril de 2018, para deliberar sobre a 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 2017; (ii) destinação dos resultados da Companhia, relativos ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2017; (B) em assembleia geral extraordinária: (iii) prorrogação da data de
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 adiados até o final do exercício social de 2017 pela Assembleia Geral realizada em 20
de abril de 2017; (iv) fixação da remuneração global anual dos Administradores; (v) ratificação da
remuneração global dos administradores da Companhia no exercício de 2017; e (vi) destituição de
membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.
5.4.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pela Sra. Clarissa Della Nina

Sadock Accorsi, a renovação da apólice do seguro de responsabilidade civil - D&O, para o período de

01 de abril de 2018 a 01 de abril de 2019, pela seguradora Zurich Brasil Seguros S.A., ao custo de
R$1.707 mil para a Companhia.
5.5. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, sendo abordado o seguinte
assunto: jurídico.
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, 28 de março de 2018.
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