ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 8 DE ABRIL DE 2020
SUMÁRIO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
(Conforme inciso IX do artigo 21 da Instrução CVM nº 480/09)

A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., com sede na na Avenida Dr. Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, nos termos da
Instrução CVM nº 480/09, comunica aos seus acionistas e ao mercado o sumário das decisões
tomadas na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 8 de abril de 2020, às 10h30, a qual foi
instalada com a presença de acionista representando a integralidade do capital social votante da
Companhia, tendo sido aprovadas as seguintes matérias:

1. As contas da administração, 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 2019;
2. A proposta da Administração de destinação do resultado, face à apuração do lucro líquido no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, no montante total de R$777.066.909,58,
que: (i) acrescido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R$78.395.870,22; (ii)
acrescido do montante relativo a dividendos e juros sobre capital próprio prescritos no valor
de R$226.064,95; e (iii) tendo em vista que o saldo da reserva legal acrescido do montante da
reserva de capital atingiu limite de 30% do capital social da Companhia, nenhuma parcela do
lucro líquido será destinada à reserva legal, nos termos do artigo 193, § 1º da Lei das
Sociedades por Ações; perfaz um lucro líquido ajustado de R$855.688.844,75, que será
destinado da seguinte forma:

a. o montante de R$213.922.211,19, correspondente a 25% do lucro líquido ajustado do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, equivalente a R$ 1,08333220582
para cada ação ordinária, será declarado como dividendo obrigatório, conforme
dispõe o artigo 26, §2º do Estatuto Social da Companhia;
b. após a dedução do dividendo obrigatório, o montante de R$171.137.768,95 será
retido em reserva especial estatutária, nos termos do §3º do artigo 26 do Estatuto
Social da Companhia, o qual se destina ao reforço do capital de giro da Companhia
com base nas perspectivas futuras de geração de caixa, no nível de alavancagem da
Companhia e nos investimentos previstos para os próximos anos; e
c.

o montante de R$470.628.864,61, equivalente a R$2,38333085281 para cada ação
ordinária, será declarado como dividendos complementares ao dividendo obrigatório.

3. A fixação do número de 7 membros para compor o Conselho de Administração da Companhia.

4. A homologação da eleição da Sra. Regina Lucia Strepeckes, na qualidade de representante
dos empregados, nos termos do artigo 10, §§ 1° e 2º, do Estatuto Social.

5. A eleição, para compor o Conselho de Administração, com mandado de 2 anos, dos Srs.
Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Britaldo Pedrosa Soares, Guilherme Gomes Lencastre,
Márcia Sandra Roque Vieira Silva, Mario Fernando de Melo Santos e Nicola Cotugno.
6. A remuneração global anual dos Administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada em 2021, no montante total de até R$11.887.414,48.
Barueri, 8 de abril de 2020.

Raffaele Enrico Grandi
Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores

