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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2016
1

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 10 dias do mês de novembro de 2016, às
10h30, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Marcos Penteado
de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 5º andar, sala individual 1, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040.
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CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocação realizada nos termos do Estatuto
Social da Companhia, com a presença dos Srs. Julian Jose Nebreda Marquez, Francisco
Jose Morandi Lopez, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Airton Ribeiro de Matos e
Francisco Luiz Scagliusi.
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MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez e
secretariados pela Srta. Bárbara da Cunha Xavier.
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ORDEM DO DIA: Deliberar a respeito da proposta de conversão de até 10.823.521
(dez milhões, oitocentas e vinte e três mil, quinhentas e vinte e uma) ações ordinárias de
emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo”)
detidas pela Companhia em 10.823.521 (dez milhões, oitocentas e vinte e três mil,
quinhentas e vinte e uma) ações preferenciais, com os mesmos direitos das atuais ações
preferenciais de emissão da Eletropaulo, na proporção de 1 (uma) ações ordinária para
1 (uma) ação preferencial, no âmbito da reestruturação societária envolvendo a
Eletropaulo e a Companhia (“Conversão de Ações”).

5

DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, após a discussão das matérias objeto da
Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o
que se segue:

5.1

Aprovaram, por unanimidade dos votos, a solicitação pela Companhia da conversão de
até 10.823.521 (dez milhões, oitocentas e vinte e três mil, quinhentas e vinte e uma)
ações ordinárias de emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
(“Eletropaulo”) detidas pela Companhia em 10.823.521 (dez milhões, oitocentas e vinte
e três mil, quinhentas e vinte e uma) ações preferenciais, com os mesmos direitos das
atuais ações preferenciais de emissão da Eletropaulo, na proporção de 1 (uma) ações
ordinária para 1 (uma) ação preferencial, no âmbito da reestruturação societária
envolvendo a Eletropaulo e a Companhia, conforme detalhado no Fato Relevante a ser
divulgado em 17 de novembro de 2016.
5.1.1

A Conversão de Ações tem por principal propósito permitir que a Companhia
possa converter o máximo possível de ações ordinárias de sua titularidade em
ações preferenciais, assegurado igual direito a todos os demais detentores de
ações ordinárias de emissão da Eletropaulo na proporção de suas respectivas
participações em ações ordinárias. Assim, como resultado da reestruturação
referida, a BNDES Participações S.A. – BNDESPAR poderá receber mais ações
preferenciais da Eletropaulo, o que assegurará à AES Holdings Brasil Ltda. a

titularidade de mais de 50% (cinquenta por centro) do total de ações ordinárias
da Companhia.
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ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente deu a
reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada
conforme e assinada.

Barueri, 10 de novembro de 2016.
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