ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2018

1.

DATA, HORA E LOCAL: Em 19 de setembro de 2018, às 09h30 horas, na sede da

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Avenida Dr. Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, lojas 1 e 2 (térreo), 1º ao 7º andar, Bairro Sítio Tamboré,
Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São
Paulo, CEP 06460-040.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social

da Companhia, estando presentes os Srs. Adriano Cives Seabra, Ana Marta Horta Veloso,
Bernardino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Erik da Costa Breyer, Hélio Lima Magalhães
e Sérgio Eduardo Weguelin Vieira. Registradas as ausências justificadas dos Srs. Alexandre
Manoel Angelo da Silva e Julian Jose Nebreda Marquez. Presentes ainda, os Srs. Charles Lenzi,
Diretor-Presidente, Déborah Meirelles Rosa Brasil, Diretora Vice-Presidente, Pedro de Freitas
Almeida Bueno Vieira, Diretor, e a Sra. Isabela Taveira, Diretora de Diretora de Relações com
Investidores, Planejamento Estratégico, Controles Internos e Riscos da Companhia.

3.

MESA: Sr. Britaldo Pedrosa Soares, na qualidade de Presidente; e Sra. Andrea Leandro

Valenzuela, na qualidade de Secretária.

4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) verificação da subscrição e integralização do

aumento do capital social da Companhia por subscrição privada, dentro do limite do capital
autorizado e mediante capitalização de créditos, no valor de R$ 1.500.000.036,08 (um bilhão,
quinhentos milhões e trinta e seis reais e oito centavos), com a emissão de 33.171.164 (trinta e
três milhões, cento e setenta e uma mil, cento e sessenta e quatro) novas ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 45,22 (quarenta e cinco
reais e vinte e dois centavos) por ação ordinária, aprovado em reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada no dia 26 de julho de 2018 (“Aumento de Capital”); (ii)
Homologação do Aumento de Capital; (iii) a entrega das importâncias pagas pelos acionistas da
Companhia que exerceram seu direito de preferência e subscreveram ações no âmbito do
Aumento de Capital à Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (“Enel”), titular dos créditos
capitalizados; e (iv) Autorização para a prática, pelos Diretores da Companhia, de todos os atos
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necessários à implementação das deliberações a serem tomadas na Reunião do Conselho de
Administração.

5.

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

instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1.

Os membros do Conselho de Administração verificaram que foram subscritas, no âmbito

do Aumento de Capital, 33.171.164 (trinta e três milhões, cento e setenta e uma mil, cento e
sessenta e quatro) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal,
ao preço de emissão de R$ 45,22 (quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) por ação
ordinária. Dessas, 6.200 (seis mil e duzentas) novas ações foram integralizadas em moeda
corrente nacional, totalizando R$ 280.364 (duzentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e quatro
reais), e 33.164.964 (trinta e três milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta
e quatro) novas ações foram integralizadas mediante capitalização dos créditos detidos pela
Enel, acionista controladora da Companhia, totalizando R$ 1.499.719.672,08 (um bilhão,
quatrocentos e noventa e nove milhões, setecentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e dois
reais e oito centavos).

5.2.

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem

reservas, a homologação do Aumento de Capital nos termos indicados no item 5.1 desta ata, de
modo que o capital social da Companhia, atualmente no valor de R$ 1.323.486.385,25 (um
bilhão, trezentos e vinte e três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e
cinco reais e vinte e cinco centavos), dividido em 167.343.887 (cento e sessenta e sete milhões,
trezentas e quarenta e três mil, oitocentas e oitenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, passou a ser de R$ 2.823.486.421,33 (dois bilhões, oitocentos
e vinte e três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte um reais e trinta e
três centavos), dividido em 200.515.051 (duzentos milhões, quinhentas e quinze mil e cinquenta
e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

5.3.

As novas ações emitidas pela Companhia serão creditadas e incluídas na posição dos

acionistas que as subscreveram em até 4 (quatro) dias úteis após a presente data.

5.4.

Tendo em vista que o Aumento de Capital foi implementado mediante a capitalização

dos Créditos, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem
reservas, a entrega à Enel das importâncias pagas pelos acionistas da Companhia que
exerceram seu direito de preferência e subscreveram ações no âmbito do Aumento de Capital,
no valor total de R$ 280.364 (duzentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais),
conforme indicado no item 5.1 desta ata, em atendimento ao disposto no artigo 171, parágrafo
2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
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5.5.

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem

reservas, autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários: (i) à
implementação da homologação do Aumento de Capital; e (ii) à realização da entrega, à Enel,
do valor de R$ 280.364 (duzentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais), referente
às importâncias pagas pelos acionistas da Companhia que exerceram seu direito de preferência
e subscreveram ações no âmbito do Aumento de Capital.

6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por

encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme
e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

Barueri, 19 de setembro de 2018.
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