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 27 DE ABRIL DE 2018
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 27 de abril de 2018, às 14h00, 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 06460040.
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 2017, 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 29 de março de 2018,
nas páginas 03 à 07, e no Jornal Valor Econômico, na edição de 29 de março de 2018, nas páginas
B19 à B22; 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 B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (“B3”) 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 29 e 30 de março e 03 de abril de 2018, nas páginas 96, 249
e 62 respectivamente, do jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo, e, nas edições dos dias 29 e
30 de março e 03 de abril de 2018, do jornal Valor Econômico, nas páginas C18, C3 e B9,
respectivamente.

4.

PRESENÇA: Presentes os acionistas representando 99,42% 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. Julian Jose Nebreda Marquez,
Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Presente ainda, a representante da Ernst
& Young Auditores Independentes S.S., Sra. Keyla Prado.
5.

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

pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
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 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, até o final do exercício social de 2018, 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
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 para o exercício de 2018; (v) a
aprovação da remuneração global anual dos Administradores para o exercício de 2017 e a ratificação
dos valores pagos durante o exercício de 2017; e (vi) destituição de membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia e eleição de seu substituto, bem como a eleição de membro suplente
do Conselho de Administração.
7.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia a 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 93.947.427 votos favoráveis, as

contas da administração, demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, relatório
dos auditores independentes e relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2017, 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 93.947.427 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 2017, no montante total de R$154.115,56, a ser destinado
conforme abaixo.
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.

De acordo com o artigo 189 da LSA, do resultado do exercício serão deduzidos, antes

de qualquer participação, os prejuízos acumulados. Desta forma, considerando que a
Companhia contabilizou no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 um saldo de
prejuízos acumulados dos anos anteriores 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 da Companhia, o qual passará a totalizar
R$9.130.683,69.

(B) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
7.4.

Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, com 93.947.427 votos favoráveis, a

postergação do pagamento dos dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia
realizada em 27 de abril de 2016, cujo pagamento foi adiado até o final do exercício social de 2017
pela Assembleia Geral realizada em 20 de abril de 2017, no montante total de R$11.889.093,58.
7.4.1

Consignar que o pagamento do saldo dos dividendos devidos aos acionistas

controladores da Companhia será realizado até o final do exercício social de 2018, conforme
data exata a ser definida pela Diretoria da Companhia, e não será atualizado monetariamente.
7.5. Aprovar, por maioria de votos dos presentes, com 93.404.112 votos favoráveis e 101 votos
contrários, a fixação da remuneração global anual dos Administradores para o exercício social de
2018, no valor de R$112.863,60.
7.5.1. Consignar que, para o exercício social de 2018, os membros titulares do Conselho de
Administração perceberão uma remuneração fixa mensal, independente da quantidade de
reuniões que se realizarem no mês de competência (“Honorários Mensais – Conselho de
Administração”).
7.5.2. No caso de ausência de conselheiro de administração titular em pelo menos uma
reunião realizada no mês de competência, ou em qualquer sessão das referidas reuniões, o
mesmo perceberá 50% (cinquenta por cento) dos Honorários Mensais – Conselho de
Administração e, em caso de comparecimento de conselheiro de administração suplente em
qualquer reunião ou sessão de uma mesma reunião realizada no mês de competência, em
substituição ao seu respectivo efetivo, o conselheiro de administração suplente perceberá
50% (cinquenta por cento) dos Honorários Mensais – Conselho de Administração.
7.5.3. Os conselheiros de administração efetivos e suplentes serão reembolsados pelas
despesas que comprovadamente incorrerem no desempenho de suas funções.
7.6. Ratificar, por maioria de votos dos presentes, com 93.404.212 votos favoráveis e 1 voto contrários,
(i) a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 no valor
de R$104.774,40; e (ii) a remuneração efetivamente paga no referido exercício social, no montante de
R$97.920,00.

7.6.1. Consignar que a acionista BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, conforme seu
entendimento dos termos da cláusula 3.1 (w) do Acordo de Acionistas da Brasiliana
Participações S.A., não autorizou em Reunião Prévia a proposta de remuneração da alta
administração da Companhia para o ano de 2017, bem como entende que não se pode
comprovar que a proposta de remuneração não está em linha com a prática do mercado. A
BNDESPAR apresentou manifestação de voto, que fica arquivada na sede da Companhia.
Por sua vez, a acionista AES Holdings Brasil Ltda. (“AES”) consignou que entende que a
proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para os exercícios
sociais de 2017 e 2018 é compatível com a média praticada pelo mercado, de forma que o
assunto não demanda aprovação em sede de Reunião Prévia do referido Acordo de
Acionistas.
7.7 Aprovar, por maioria de votos dos presentes, consignada a abstenção da acionista BNDESPAR,
com 93.404.112 votos favoráveis, 100 votos contrários e 1 abstenção:
(i)

a destituição do membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Ricardo de

Abreu Sampaio Cyrino;
(ii)

a eleição, como substituto do Sr. Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, do Sr. 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, que atualmente exerce o cargo de conselheiro de
administração suplente do Sr. Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino; e
(iii) a eleição, como substituta do Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier no cargo de conselheiro de
administração suplente, da Sra. ROBERTA TENENBAUM, brasileira, solteira, engenheira, portadora
da Carteira de Identidade RG nº 13.021.653-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 089.268.927-78, com
domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º Andar, Bairro
Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06.460-040, no Município de
Barueri, Estado de São Paulo, na posição de conselheira de administração suplente do Sr. Carlos
Renato Xavier Pompermaier.
7.7.1. Consignar que, com base nas informações recebidas pela Mesa, nos termos da
legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros ora eleitos apresentaram

a declaração de desimpedimento constante no artigo 147, §4.º da Lei das Sociedades por
Ações, bem como no artigo 2.º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, que ficam
arquivados na sede da Companhia.
7.7.2. Observado o disposto nos itens acima, os membros do Conselho de Administração ora
eleitos serão investidos nos seus cargos por meio da assinatura dos respectivos termos de
posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.
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, 27 de abril de 2018
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