AES ELPA S.A.
CNPJ/MF Nº 01.917.705/0001-30
NIRE 35.300.191.749
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 08 DE OUTUBRO DE 2018

1

DATA, HORA E LOCAL: realizada às 10h30 do dia 08 de outubro de 2018, na Av. das Nações

Unidas, 12.495, 12º andar, São Paulo – SP, CEP 04578-000.

2

CONVOCAÇÃO: edital de convocação publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76,

nas edições de 29 de setembro, 02 e 03 de outubro de 2018, no jornal Diário Oficial do Estado de São
Paulo páginas 18, 19 e 35, respectivamente, e no jornal Valor Econômico, páginas B11, B07 e B07,
respectivamente.

3

PRESENÇA: presentes acionistas representando 99,4% do capital social votante da

Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do livro de presença de acionistas.

4

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

pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.

5

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

respeito da seguinte ordem do dia: (i) resgate e posterior cancelamento, nos termos do artigo 4º, §5º,
da Lei nº 6.404/76, e do item 8.3 do edital de oferta pública de aquisição de ações para cancelamento
de registro de companhia aberta da Companhia, datado de 06 de julho de 2018 (“OPA”), da totalidade
das ações ordinárias de emissão da Companhia que remanesceram em circulação após o leilão da
OPA ocorrido em 06 de agosto de 2018, com a consequente redução do capital social da Companhia
no valor de R$5.433,13 (cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos); e (ii) alteração
do Art. 5º do Estatuto social da Companhia, de modo a refletir a deliberação tomada no item (i), caso
aprovada.

6

DELIBERAÇÕES: instalada a assembleia, 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:

6.1

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

fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o § 1º do
artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

6.2

Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, o resgate de 543.313 (quinhentas e

quarenta e três mil, trezentas e treze) ações ordinárias de emissão da Companhia, as quais
representam, nesta data, a totalidade das ações de emissão da Companhia que remanesceram em
circulação após o leilão da OPA, realizado na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão em 6 de agosto de 2018
(“Leilão da OPA”), com o respectivo e posterior cancelamento, e a correspondente redução do capital
social da Companhia no valor de R$ R$5.433,13 (cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e treze
centavos) (“Resgate de Ações”).
6.2.1. O Resgate de Ações se tornará eficaz no dia seguinte ao termo final do prazo de
60 (sessenta) dias contados da data de publicação da ata da presente Assembleia para oposição
de credores.
6.2.3. O valor a ser pago por ação resgatada será o mesmo preço por ação pago no Leilão da
OPA, ajustado pela Taxa SELIC acumulada, pro rata temporis, desde o dia 9 de agosto de 2018
até a data do efetivo pagamento do resgate.
6.2.4. O pagamento do preço do resgate ocorrerá em até 15 (quinze) dias, a contar da data em
que o Resgate de Ações se tornar eficaz.

6.3

Aprovar, por unanimidade, a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo

a refletir a deliberação tomada no item 6.2, o qual, uma vez tornados eficazes o resgate de ações e a
redução de capital ora aprovados, passará a vigorar da seguinte forma:
Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R$8.390.502,18, dividido em
93.404.113 (noventa e três milhões, quatrocentos e quatro mil, centro e treze) ações ordinárias
nominativas, escriturais, sem valor nominal.

6.4

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação

das deliberações acima.

7

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, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o §1º
do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada
pelos presentes.
Barueri, 8 de outubro de 2018.
Mesa:
Julian Jose Nebreda Marquez

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues

Presidente

Secretária

Acionista Presente

Brasiliana Participações S.A.
Por: Carlos Renato Xavier Pompermaier e Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues – Procuradores

(Esta página é parte da ata da assembleia geral extraordinária da AES Elpa S.A. realizada em 08 de outubro de 2018.)

