COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF no 19.527.586/0001-75
Código CVM 04215-5
NIRE: 51.3.0001387-8
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados Senhores,
O Conselho de Administração da COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. (“Companhia” ou
“Empresa” ou “Sinop Energia”) submete à apreciação de seus acionistas a Proposta da
Administração sobre as matérias que serão objeto de deliberação na Assembleia Geral
Ordinária (“AGO”), a ser realizada em 27 de abril de 2018, nos termos a seguir expostos:
De acordo com o Art. 132 da Lei das S.A., anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, a Companhia realiza uma Assembleia Geral
Ordinária para tratar dos seguintes assuntos:
I.

Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017;

II.

Deliberar sobre o resultado líquido do exercício e a distribuição de dividendo, se
houver; e

III.

Eleger os Administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso.

Nos termos do artigo 133 da Lei das S.A., e dos artigos 9º, 10, 12 e 21-A da ICVM 481, a
Companhia disponibilizou, na presente data, na sede da Companhia e no seu website
(ri.sinopenergia.com.br), bem como no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br) e no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (www.b3.com.br), as
seguintes informações:
a) Relatório da Administração do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
b) Demonstrações Financeiras (com as Notas Explicativas) acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes;
c) Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP referente ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
d) Declarações dos Diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões
expressas no Relatório dos Auditores Independentes;
e) Declarações dos Diretores de que reviram, discutiram e concordam com as
Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;
f) Parecer do Conselho Fiscal; e
g) A presente Proposta para a Assembleia Geral.
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I. DELIBERAR SOBRE AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, ACOMPANHADAS
DO RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO, DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COM AS
RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, E DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES.
As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da Sinop Energia receberam
parecer favorável do Conselho Fiscal e foram auditados pelos auditores independentes KPMG Auditores Independentes - previamente à manifestação favorável do Conselho de
Administração em 28 de março de 2017, tendo sido, portanto, considerados em condições
de serem submetidos à deliberação da Assembleia.
II. DELIBERAR SOBRE A DESTINAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO RELATIVO AO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
O prejuízo líquido da Companhia apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, foi de R$ 434.310.918,67
(quatrocentos e trinta e quatro milhões, trezentos e dez mil, novecentos e dezoito reais e
sessenta e sete centavos).
As informações referentes à destinação do lucro líquido estão devidamente refletidas nas
Demonstrações Financeiras da Companhia, as quais foram amplamente divulgadas, nos
termos da legislação vigente.
III. APROVAR O PLANO ANUAL DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E DOS
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA;
De acordo com o artigo 152 da Lei das S.A., a assembleia geral deve fixar o montante global
ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer
natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo
dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus
serviços no mercado.
O artigo 162, § 3º, da mesma lei, por sua vez, determina que a remuneração dos membros
do conselho fiscal, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada
necessárias ao desempenho da função, será fixada pela assembleia geral que os eleger, não
podendo ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) da que, em
média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e
participação nos lucros.
Isto posto, a administração da Companhia propõe, para o exercício social de 2018, a fixação
da remuneração total dos administradores no montante total de R$ 3.030.306,75 (três
milhões, trinta mil, trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos), e o montante total do
conselho fiscal de R$ 150.452,26 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e dois
reais e vinte e seis centavos).
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IV. ELEGER OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Nos termos do artigo 33 do seu Estatuto Social, a Companhia possui um Conselho Fiscal de
funcionamento permanente, com as funções e atribuições previstas em lei, composto por 3
(três) membros efetivos e seus respectivos suplentes, em igual número, com um mandato
de 1 (um) ano.
Observa-se que, de acordo com o artigo 162 da Lei da S.A., somente podem ser eleitos para
o conselho fiscal pessoas naturais, residentes no país, diplomadas em curso de nível
universitário, ou que tenham exercido por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de
administrador de empresa ou de conselheiro fiscal. Ademais, são inelegíveis para o conselho
fiscal, além das pessoas enumeradas nos parágrafos do artigo 147 da Lei das S.A., membros
de órgãos de administração e empregados da Companhia ou de sociedade controlada ou do
mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de administrador da Companhia.
V. CONCLUSÃO
Além das informações constantes nesta Proposta da Administração, reiteramos que os
acionistas da Sinop Energia têm acesso aos demais documentos pertinentes às matérias a
serem deliberadas na Assembleia, conforme previsto no Art. 6º da ICVM 481, a partir desta
data, na sede da Companhia, no seu website (ri.sinopenergia.com.br), no website da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), no website da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa e Balcão (www.b3.com.br), bem como poderão dirimir eventuais dúvidas por meio de
contato direto com o Diretor de Relações com Investidores, por meio de mensagem
eletrônica (ri@sinopenergia.com.br) o qual, desde já, encontra-se à disposição de V.Sas.
para atendê-los prontamente em todas as suas necessidades.
A administração da Companhia submete a presente Proposta à apreciação dos senhores
acionistas reunidos em Assembleia Geral da Companhia, recomendando sua integral
aprovação.
Cordialmente,

Sinop, MT, 27 de março de 2018

__________________________________
Yann de Longchamps
Presidente do Conselho de Administração
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