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COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
CNPJ/MF n2 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-2

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 16 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia

-

Energética Sinop S.A. (“Companhia” ou “Sinop Energia”), localizada na Avenida das Sibipirunas,
3.662
II

-

—

Setor Comercial Centro, CEP 78550-262, Município de Sinop, Estado de Mato Grosso.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a

presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho
de Administração”), nos termos do artigo 19,

§32,

do seu Estatuto Social.

Iii MESA: Presidente: Yann des Longchamps; Secretário: Lucas Reis Mefano.
-

IV ORDEM DO DIA:
-

Deliberar sobre a alteração do prazo para a integralização em dinheiro dos aportes referentes
ao aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital social autorizado, no
valor de R$ 181.000.000,00 (cento e oitenta e um milhões de reais), aprovado em Reunião de
Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de dezembro de 2018.
V- DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer
ressalvas, deliberaram o quanto segue:
1.

Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a alteração do

prazo para a integralização em dinheiro dos aportes previstos para o período entre fevereiro e
maio de 2019 referentes ao aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
social autorizado, no valor de R$ 181.000.000,00 (cento e oitenta e um milhões de reais),
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aprovado em Reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de
dezembro de 2018, conforme quadro abaixo:
Aporte
lntegralizaço
em dinheiro
lntegralizaço
em dinheiro
Integra lização
em dinheiro
Integralização
em dinheiro

Data (até)

EDF NF

Eletronorte

Chesf

Total

05/02/2019

33.150.000,00

15.925.000,00

15.925.000,00

65.000.000,00

07/03/2019

10.200.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

20.000.000,00

05/04/2019

10.200.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

20.000.000,00

06/05/2019

6.630.000,00

3.185.000,00

3.185.000,00

13.000.000,00

Em razão da alteração ora aprovada, o item 1 da ata de Reunião do Conselho de Administração
da Companhia realizada em 19 de dezembro de 2018 passará a ser lido com a seguinte redação:

“1.

Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram o aumento do

capital social da Companhia, atualmente de R$ 1.694.200.000,00 (um bilhão, seiscentos e
noventa e quatro milhões e duzentos mil reais), dividido em 1.694.200.000 (um bilhão, seiscentos
e noventa e quatro milhões e duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem classe e sem valor
nominal, no valor de R$ 181.000.000,00 (cento e oitenta e um milhões de reais), ou seja, dentro
do limite do capital autorizado em seu estatuto social. Esse aumento do capital social é feito
mediante a emissão de 181.000.000 (cento e oitenta e um milhões) de novas ações ordinárias
nominativas, sem classe e sem valor nominal ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação.
Logo, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 1.875.200.000,00 (um bilhão, oitocentos
e setenta e cinco milhões e duzentos mil reais), dividido em 1.875.200.000 (um bilhão, oitocentos
e setenta e cinco milhões e duzentos mil) ações ordinátias nominativas, sem classe e sem valor
nominal.
As ações ora emitidas serão subscritas pelas Acionistas mediante a assinatura de boletins de
subscrição, na mesma proporção da participação acionária atual de cada uma, e serão
integralizadas em moeda corrente, mediante aporte de capital pelas Acionistas a realizar-se nos
prazos e nos montantes descritos no quadro abaixo:

tJ
2/fl
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Aporte
lntegralizaçõo
em dinheiro
Integralização
em dinheiro
Integralização
em dinheiro
Integralização
em dinheiro
lntegralizaçào
em dinheiro

Data (até)

EDF NF

Eletronorte

Chesf

Total

1 5/01/2019

32.130.000,00

15.435.000,00

15.435.000,00

63.000.000,00

05/02/2019

33.150.000,00

15.925.000,00

15.925.000,00

65.000.000,00

07/03/2019

10.200.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

20.000.000,00

05/04/2019

10.200.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

20.000.000,00

06/05/2019

6.630.000,00

3.185.000,00

3.185.000,00

13.000.000,00

Total

92.310.000,00

Percentual

VI

-

51%

44.345.000,00 44.345.000,00 181.000.000,00
24,5%

24,5%

100%”

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho

de Administração, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos
membros do Conselho de Administração.
(Confere com o original lavrado em livro próprio.)

Sinop, 16 de janeiro de 2019.
Mesa:

/lA-1

Yann des Longchamps
Presidente

Lucas Reis Mefano
Secretá rio
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Conselheiros Presentes:

ann des Longchamps
Conselheiro

/

Astrogildo Fraguglia Quental
Conselheiro

4

Conselheiro Suplente

/Adriano Soares da Costa
/
Cnselheiro

(Parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração datada de 1 6.01.2019)
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