ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA PARA DELIBERAÇÕES OBJETO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1.

Nome ou razão social do acionista (sem abreviações)

2.

CNPJ ou CPF do acionista

3.

Orientações de preenchimento

2.1. Endereço de e-mail para envio ao acionista
de confirmação do recebimento do boletim
pela Companhia

Inicialmente, cabe esclarecer que, por questões procedimentais, serão adotados dois boletins
de voto a distância no âmbito da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a
ser realizada em 27 de abril de 2018, um boletim para as matérias a serem apreciadas no âmbito
da Assembleia Geral Ordinária e outro boletim para as matérias da ordem do dia da Assembleia
Geral Extraordinária.
De todo modo, o envio de qualquer um dos boletins de voto a distância (seja o boletim
relacionado às matérias a serem apreciadas na Assembléia Geral Ordinária ou o boletim
relacionado às matérias da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária) implicará a
participação do acionista e a contagem das ações de sua propriedade para o quorum de
instalação da Assembleia Geral Ordinária, mesmo em relação às matérias para as quais o
acionista não enviou o boletim.
Caso opte por exercer o seu direito de voto a distância em relação às matérias a serem
apreciadas no âmbito da Assembleia Geral Ordinária, nos termos dos artigos 21-A e seguintes
da Instrução CVM nº 481/2009, o acionista deverá preencher o presente Boletim de Voto a
Distância para Deliberações Objeto de Assembleia Geral Ordinária (“Boletim”), que somente
será considerado válido e os votos aqui proferidos contabilizados no quórum da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, se observadas as seguintes instruções:
(i) todos os campos deverão estar devidamente preenchidos;
(ii) todas as páginas deverão ser rubricadas; e
(iii) a última página deverá ser assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s) legal(is),
conforme o caso e nos termos da legislação vigente.
A Companhia não exige o reconhecimento de firma do Boletim emitido no território brasileiro
nem a notarização do Boletim emitido fora do País.
Em 20 de abril de 2018 (inclusive), expira o prazo para o recebimento do Boletim devidamente
preenchido, conforme instruções abaixo.
Importante ressaltar que, para os efeitos dessa disposição, o dia 20 de abril de 2018 deverá ser
o último dia para o RECEBIMENTO do Boletim por uma das 3 formas a seguir elencadas, e não
o último dia para a sua postagem. Se recebido após o dia 20 de abril de 2018, os votos não
serão computados.

4.

Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia
ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto por meio do Boletim, deverá fazê-lo por
uma das opções abaixo descritas:

I.

Mediante instruções de voto transmitidas ao escriturador das ações de emissão da
Companhia

Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações
escrituradas no Banco Itaú S.A. e que não estejam depositadas em depositário central:
O acionista titular de ações que não estejam depositadas em depositário central e que optar
por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviços poderá
transmitir as suas instruções de voto ao agente escriturador das ações de emissão da
Companhia, o Banco Itaú S.A., observadas as regras por ele determinadas.
Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com o Banco Itaú S.A., por meio dos
canais de atendimento indicados no item 6 deste Boletim, e verificar os procedimentos por ele
estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim, bem como os documentos e
informações por ele exigidos.
Nos termos do artigo 21-B da Instrução CVM nº 481/2009, o acionista deverá transmitir as
instruções de preenchimento do Boletim ao agente escriturador em até 7 dias antes da data
de realização da Assembleia Ordinária e Extraordinária, ou seja, até 20 de abril de 2018
(inclusive), salvo se prazo diverso for estabelecido pelo agente escriturador.
II. Mediante instruções de preenchimento transmitidas aos seus respectivos agentes
de custódia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações
custodiadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Nesse caso o voto a distância
será exercido pelos acionistas de acordo com os procedimentos adotados por seus
agentes de custódia:
O acionista titular de ações depositadas na Central Depositária da B3 que optar por exercer
o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadoras de serviços deverá transmitir
as suas instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia (onde estão registradas
suas posições acionárias), observadas as regras por esses determinadas, que, por sua vez,
encaminharão tais manifestações de voto à Central Depositária da B3.
Os acionistas que se enquadrarem neste Item II deverão entrar em contato com os seus
agentes de custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das
instruções de voto por meio do Boletim, bem como os documentos e informações por eles
exigidos para o exercício de tal faculdade.
Nos termos do artigo 21-B da Instrução CVM nº 481/2009, o acionista deverá transmitir as
instruções de preenchimento do Boletim para seus agentes de custódia em até 7 dias antes
da data de realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, ou seja, até 20 de
abril de 2018 (inclusive), salvo se prazo diverso, sempre anterior a essa data, for
estabelecido por seus agentes de custódia.

A Companhia informa ao acionista que, caso seu respectivo agente de custódia não preste
o serviço de voto a distância, ele terá a opção de enviar seu Boletim e documentos
aplicáveis diretamente à própria Companhia, conforme o item III a seguir.
III. Mediante encaminhamento de sua orientação de voto diretamente à Companhia
Os acionistas poderão ainda, alternativamente aos procedimentos descritos nos itens I e
II acima, enviar seus Boletins diretamente à Companhia.
Para tanto, os acionistas deverão acessar a área de Governança Corporativa do site de
Relações com Investidores da Companhia (http://ri.eletropaulo.com.br/) ou o site da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), imprimir o Boletim,
preenchê-lo, rubricar todas as páginas e assiná-lo.
Na sequência, deverão encaminhar o Boletim devidamente preenchido, rubricado e
assinado, juntamente com cópia autenticada dos documentos indicados na tabela abaixo,
para o seguinte endereço postal: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A., Área de Relações com Investidores – Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, nº 939 – 6º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, Barueri, SP, Brasil, CEP 06460-040, aos cuidados da Diretoria de
Relações com Investidores.
Documentação autenticada a ser
encaminhada à Companhia juntamente
com o Boletim

Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Fundo
de
Inv.

X

X

X

Contrato Social ou Estatuto Social
consolidado e atualizado2

X

X

Documento que comprove os poderes de
representantação2

X

X

CPF e Documento de identidade com foto do
acionista ou de seu representante legal1

Regulamento consolidado e atualizado do
fundo

X

Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro
profissional oficialmente reconhecida.
(1)

Para fundos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a
política de voto.
(2)

A Companhia não exige o reconhecimento de firma dos Boletins emitidos no território
brasileiro nem a notarização daqueles emitidos fora do País.
Observamos que os documentos societários e de representação das pessoas jurídicas e
fundos de investimentos lavrados em língua estrangeira deverão ser objeto de tradução
juramentada para a língua portuguesa. A Companhia não exigirá a tradução juramentada
de documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua inglesa ou espanhola.

O acionista poderá também, se preferir antecipar o encaminhamento dos documentos à
Companhia, enviar as vias digitalizadas do Boletim e dos documentos acima referidos
para o endereço eletrônico assembleia@eletropaulo.com.br. De qualquer modo, é
indispensável que a Companhia receba até o dia 20 de abril de 2018 (inclusive), na
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – 7º andar, Bairro Sítio
Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri, SP, Brasil, CEP
06460-040, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, a via original do
Boletim e a cópia autenticada dos demais documentos encaminhados anteriormente por
e-mail pelo acionista.
Em até 3 (três) dias contados do recebimento dos referidos documentos, a Companhia
avisará ao acionista, por meio do endereço eletrônico indicado no item 2.1 do Boletim, a
respeito do recebimento dos documentos e de sua aceitação.
O Boletim recebido pela Companhia que não esteja regularmente preenchido e/ou não
esteja acompanhado dos documentos comprobatórios acima descritos será
desconsiderado.
A informação sobre eventual desconsideração do Boletim e dos documentos pertinentes
será enviada pela Companhia ao acionista por meio do endereço eletrônico fornecido no
item 2.1 do Boletim, juntamente com as orientações necessárias à sua retificação. De
qualquer modo, o Boletim eventualmente retificado pelo acionista, bem como a
documentação pertinente, também deverão ser recebidos pela Companhia até o dia 20
de abril de 2017 (inclusive).

5.

Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia

Endereço: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., Diretoria de Relações com
Investidores – Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – 6º andar, Bairro Sítio
Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri, SP, Brasil, CEP 06460040.
E-mail: assembleia@eletropaulo.com.br
Pessoa para contato: Gerência de Relações com Investidores
6.

Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico e telefone para contato

Banco Itaú S.A.
•

Não correntistas do Itaú: acessar o site www.itaucorretora.com.br,

•

Correntistas do Itaú: acessar o site www.itau.com.br

Dúvidas relacionadas ao serviço do escriturador e ao site da Assembleia Digital:
3003-9285(capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285(demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h
Deliberações objeto de Assembleia Geral Ordinária
7.

Aprovar as contas da administração e, as demonstrações contábeis e correspondentes
notas explicativas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do relatório
anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017:
[ ] Aprovar

8.

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Fixação do número de membros do Conselho de Administração:

Composição do Conselho e Administração por 9 (nove) membros, sendo 8 (oito) eleitos pelos
acionistas e 1 (um) nomeado como representante dos empregados da Companhia:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

9. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de
administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

10. Eleição dos 8 (oito) membros do Conselho de Administração (O Acionista poderá votar em até
8 candidatos):
Candidato 1 Ana Marta Horta Veloso
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
Candidato 2 Britaldo Pedrosa Soares
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
Candidato 3 Erik da Costa Breyer
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
Candidato 4 Hélio Lima Magalhães
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
Candidato 5 Jerson Kelman
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Candidato 6 Julian Jose Nebreda Marquez
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
Candidato 7 Marcelo Gasparino da Silva
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
Candidato 8 Sergio Eduardo Weguelin Vieira
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
11. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você
escolheu? (O acionista deve ter ciência de que a distribuição igualitária considerará a divisão de
percentual de 100% entre os candidatos escolhidos até as duas primeiras casas decimais, sem
arredondamento, e que as frações das ações aprovadas a partir da aplicação de percentual
resultante não serão colocadas para nenhum candidato, sendo desconsideradas no procedimento
de voto múltiplo, hipótese em que o acionista poderá não votar com a totalidade de suas ações)
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

O campo a seguir só deve ser preenchido caso o acionista tenha respondido “não” em relação
à pergunta anterior:
Candidato 1 – Ana Marta Horta Veloso – [ ] % dos votos
Candidato 2 – Britaldo Pedrosa Soares – [ ] % dos votos
Candidato 3 – Erik da Costa Breyer – [ ] % dos votos
Candidato 4 – Hélio Lima Magalhães – [ ] % dos votos
Candidato 5 – Jerson Kelman – [ ] % dos votos
Candidato 6 – Julian Jose Nebreda Marquez – [ ] % dos votos
Candidato 7 – Marcelo Gasparino da Silva – [ ] % dos votos
Candidato 8 – Sergio Eduardo Weguelin Vieira – [ ] % dos votos
Total 100% dos votos

12. Fixação do número de membros do Conselho Fiscal.
Composição do Conselho Fiscal por 3 (três) conselheiros titulares e respectivos suplentes.
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

13. Eleição de membros do Conselho Fiscal (o acionista poderá indicar até 3 (três) candidatos dos
cargos de conselheiros titular e suplente):
Candidato 1 Mario Daud Filho (titular) Louise Barsi (suplente)
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
Candidato 2 Wilton de Medeiros Daher (titular) Maria Carmen Westerlund Montera (suplente)
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se

[Cidade], [data]
__________________________________________
Nome e assinatura do Acionista

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA PARA DELIBERAÇÕES OBJETO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
1. Nome ou razão social do acionista (sem abreviações)

2.

CNPJ ou CPF do acionista

2.1. Endereço de e-mail para envio ao acionista
de confirmação do recebimento do boletim
pela Companhia

3.
Orientações de preenchimento
Inicialmente, cabe esclarecer que, por questões procedimentais, serão adotados dois boletins
de voto a distância no âmbito da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a
ser realizada em 27 de abril de 2018, um boletim para as matérias a serem apreciadas no âmbito
da Assembleia Geral Ordinária e outro boletim para as matérias da ordem do dia da Assembleia
Geral Extraordinária.
De todo modo, o envio de qualquer um dos boletins de voto a distância (seja o boletim
relacionado às matérias a serem apreciadas na Assembléia Geral Ordinária ou o boletim
relacionado às matérias da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária) implicará a
participação do acionista e a contagem das ações de sua propriedade para o quorum de
instalação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, mesmo em relação às matérias para
as quais o acionista não enviou o boletim.
Caso opte por exercer o seu direito de voto a distância em relação às matérias da ordem do dia
da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos dos artigos 21-A e seguintes da Instrução CVM
nº 481/2009, o acionista deverá preencher o presente Boletim de Voto a Distância para
Deliberações Objeto de Assembleia Geral Extraordinária (“Boletim”), que somente será
considerado válido e os votos aqui proferidos contabilizados no quórum da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, se observadas as seguintes instruções:
(i) todos os campos deverão estar devidamente preenchidos;
(ii) todas as páginas deverão ser rubricadas; e
(iii) a última página deverá ser assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s) legal(is),
conforme o caso e nos termos da legislação vigente.
A Companhia não exige o reconhecimento de firma do Boletim emitido no território brasileiro
nem a notarização do Boletim emitido fora do País.
Em 20 de abril de 2018 (inclusive), expira o prazo para o recebimento do Boletim devidamente
preenchido, conforme instruções abaixo.
Importante ressaltar que, para os efeitos dessa disposição, o dia 20 de abril de 2018 deverá ser
o último dia para o RECEBIMENTO do Boletim por uma das 3 formas a seguir elencadas, e não
o último dia para a sua postagem. Se recebido após o dia 20 de abril de 2018, os votos não
serão computados.

4. Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar
instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto por meio do Boletim, deverá fazê-lo por uma das
opções abaixo descritas:

I.

Mediante instruções de voto transmitidas ao escriturador das ações de emissão da
Companhia

Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações escrituradas no
Banco Itaú S.A. e que não estejam depositadas em depositário central:
O acionista titular de ações que não estejam depositadas em depositário central e que optar por
exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviços poderá transmitir
as suas instruções de voto ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia, o Banco
Itaú S.A., observadas as regras por ele determinadas.
Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com o Banco Itaú S.A., por meio dos canais de
atendimento indicados no item 6 deste Boletim, e verificar os procedimentos por ele estabelecidos
para emissão das instruções de voto via Boletim, bem como os documentos e informações por ele
exigidos.
Nos termos do artigo 21-B da Instrução CVM nº 481/2009, o acionista deverá transmitir as instruções
de preenchimento do Boletim ao agente escriturador em até 7 dias antes da data de realização da
Assembleia Ordinária e Extraordinária, ou seja, até 20 de abril de 2018 (inclusive), salvo se prazo
diverso for estabelecido pelo agente escriturador.
II. Mediante instruções de preenchimento transmitidas aos seus respectivos agentes de
custódia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações custodiadas
na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Nesse caso o voto a distância será exercido pelos
acionistas de acordo com os procedimentos adotados por seus agentes de custódia:
O acionista titular de ações depositadas na Central Depositária da B3 que optar por exercer o seu
direito de voto a distância por intermédio de prestadoras de serviços deverá transmitir as suas
instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia (onde estão registradas suas posições
acionárias), observadas as regras por esses determinadas, que, por sua vez, encaminharão tais
manifestações de voto à Central Depositária da B3.
Os acionistas que se enquadrarem neste Item II deverão entrar em contato com os seus agentes
de custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de
voto por meio do Boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para o
exercício de tal faculdade.
Nos termos do artigo 21-B da Instrução CVM nº 481/2009, o acionista deverá transmitir as
instruções de preenchimento do Boletim para seus agentes de custódia em até 7 dias antes da
data de realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, ou seja, até 20 de abril de
2018 (inclusive), salvo se prazo diverso, sempre anterior a essa data, for estabelecido por seus
agentes de custódia.

A Companhia informa ao acionista que, caso seu respectivo agente de custódia não preste o
serviço de voto a distância, ele terá a opção de enviar seu Boletim e documentos aplicáveis
diretamente à própria Companhia, conforme o item III a seguir.
III. Mediante encaminhamento de sua orientação de voto diretamente à Companhia
Os acionistas poderão ainda, alternativamente aos procedimentos descritos nos itens I e II
acima, enviar seus Boletins diretamente à Companhia.
Para tanto, os acionistas deverão acessar a área de Governança Corporativa do site de
Relações com Investidores da Companhia (http://ri.eletropaulo.com.br/) ou o site da Comissão
de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), imprimir o Boletim, preenchê-lo, rubricar
todas as páginas e assiná-lo.
Na sequência, deverão encaminhar o Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado,
juntamente com cópia autenticada dos documentos indicados na tabela abaixo, para o seguinte
endereço postal: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., Área de Relações
com Investidores – Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – 7º andar, Bairro
Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri, SP, Brasil, CEP
06460-040, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores.
Documentação autenticada a ser
encaminhada à Companhia juntamente
com o Boletim

Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Fundo
de
Inv.

X

X

X

Contrato Social ou Estatuto Social
consolidado e atualizado2

X

X

Documento que comprove os poderes de
representantação2

X

X

CPF e Documento de identidade com foto do
acionista ou de seu representante legal1

Regulamento consolidado e atualizado do
fundo

X

Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro
profissional oficialmente reconhecida.
(1)

(2) Para fundos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a política

de voto.

A Companhia não exige o reconhecimento de firma dos Boletins emitidos no território brasileiro
nem a notarização daqueles emitidos fora do País.
Observamos que os documentos societários e de representação das pessoas jurídicas e
fundos de investimentos lavrados em língua estrangeira deverão ser objeto de tradução
juramentada para a língua portuguesa. A Companhia não exigirá a tradução juramentada de
documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua inglesa ou espanhola.
O acionista poderá também, se preferir antecipar o encaminhamento dos documentos à
Companhia, enviar as vias digitalizadas do Boletim e dos documentos acima referidos para o
endereço eletrônico assembleia@eletropaulo.com.br. De qualquer modo, é indispensável que

a Companhia receba até o dia 20 de abril de 2018 (inclusive), na Avenida Dr. Marcos Penteado
de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, Barueri, SP, Brasil, CEP 06460-040, aos cuidados da Diretoria de
Relações com Investidores, a via original do Boletim e a cópia autenticada dos demais
documentos encaminhados anteriormente por e-mail pelo acionista.
Em até 3 (três) dias contados do recebimento dos referidos documentos, a Companhia avisará
ao acionista, por meio do endereço eletrônico indicado no item 2.1 do Boletim, a respeito do
recebimento dos documentos e de sua aceitação.
O Boletim recebido pela Companhia que não esteja regularmente preenchido e/ou não esteja
acompanhado dos documentos comprobatórios acima descritos será desconsiderado.
A informação sobre eventual desconsideração do Boletim e dos documentos pertinentes será
enviada pela Companhia ao acionista por meio do endereço eletrônico fornecido no item 2.1
do Boletim, juntamente com as orientações necessárias à sua retificação. De qualquer modo,
o Boletim eventualmente retificado pelo acionista, bem como a documentação pertinente,
também deverão ser recebidos pela Companhia até o dia 20 de abril de 2017 (inclusive).

5.

Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia

Endereço: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., Diretoria de Relações com
Investidores – Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – 7º andar, Bairro Sítio
Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri, SP, Brasil, CEP 06460040.
E-mail: assembleia@eletropaulo.com.br
Pessoa para contato: Gerência de Relações com Investidores
6.

Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico e telefone para contato

Banco Itaú S.A.
•

Não correntistas do Itaú: acessar o site www.itaucorretora.com.br,

•

Correntistas do Itaú: acessar o site www.itau.com.br

Dúvidas relacionadas ao serviço do escriturador e ao site da Assembleia Digital:
3003-9285(capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285(demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h
Deliberações Objeto de Assembleia Geral Extraordinária
7. Fixação da remuneração global anual dos Administradores em R$22.836.106,00 , a título de
remuneração fixa e variável, incluindo benefícios de qualquer natureza:
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
8. Fixação da remuneração fixa mensal dos membros do Conselho Fiscal em R$10.000,00,
independentemente do número de reuniões a serem realizadas no mês de competência:

[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
9. Plano de outorga de ações de emissão da Companhia:
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
10. Plano de outorga de opções de aquisição de ações de emissão da Companhia:
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
11. Reforma do Estatuto Social da Companhia
Adequar o Estatuto Social ao disposto no Regulamento do Novo Mercado, especialmente em
relação às recomendações formuladas pela B3 no Ofício nº 86/2018-DRE encaminhado à
Companhia, alterando o Artigo 1º, Parágrafos Primeiro e Segundo; Artigo 8º, Parágrafo Segundo;
Artigo 10, Parágrafos Primeiro e Quarto; Artigo 12, incisos (xxviii) e (xxix); Artigo 25, Parágrafo
Segundo; Artigo 32; Artigo 33; Artigo 34; Artigo 35; Artigo 36; Artigo 38; Artigo 39; Artigo 40;

Artigo 41; Artigo 42; Artigo 43; Artigo 47:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.1 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Incluir o Parágrafo Terceiro ao Artigo 5º para prever de forma expressa que, em caso de exercício
de direito de recesso, o valor de reembolso será calculado pelo valor patrimonial das ações de
emissão da Companhia:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.2 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Alterar o Parágrafo Primeiro do Artigo 6º para esclarecer que (i) o aumento do capital social
dentro do limite do capital autorizado independe de reforma estatutária; e (ii) o Conselho de
Administração pode aprovar aumentos de capital mediante a subscrição de novas ações e
mediante a capitalização de lucros e reservas:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.3 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Alterar o Parágrafo Segundo do Artigo 6º para esclarecer que a aplicação do direito de
preferência na subscrição de novas ações emitidas em aumentos de capital da Companhia
deverá observar as exceções previstas na Lei nº 6.404/1976 e no Estatuto Social:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.4 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Incluir o Parágrafo Quinto ao Artigo 6º para prever no Estatuto Social a possibilidade de o
Conselho de Administração aprovar a outorga de opção de compra ou subscrição de ações da
Companhia, de acordo com plano aprovado em Assembleia Geral:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.5 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Adequar as regras aplicáveis à hipótese de vacância do cargo de membros do Conselho de
Administração ao previsto no artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações, permitindo que o
substituto seja eleito pelo próprio Conselho para servir até a próxima Assembleia Geral, alterando
o Artigo 10, Parágrafo Sexto:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.6 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Reduzir o prazo de antecedência mínima para convocação das reuniões do Conselho de
Administração para 5 (cinco) dias úteis ou, em hipóteses excepcionais e urgentes, para 2 (dois)
dias úteis, bem como delimitar o que é considerado como dia útil para fins de convocação de
reunião do Conselho de Administração, alterando o Artigo 11, Parágrafo Primeiro e incluindo o
Parágrafo Segundo ao referido dispositivo:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.7 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Incluir o Parágrafo Terceiro ao Artigo 11 para prever a regularidade das reuniões do Conselho
de Administração em que estejam presentes todos os seus membros:

[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.8 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Esclarecer e atualizar as atribuições do Conselho de Administração da Companhia, alterando o
Artigo 12, incisos (iv) a (vi), (xii) a (xiv), (xvii), (xxv), (xxxiii), (xxxv) e Parágrafo Primeiro:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.9 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Refletir no Estatuto Social a extinção do Comitê de Partes Relacionadas e a incorporação de
suas atribuições pelo Comitê de Auditoria Estatutário, alterando o Artigo 13:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.10 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Refletir no Estatuto Social a criação do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade,
alterando o Artigo 13:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.11 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Atualizar e compatibilizar as regras de composição e funcionamento do Comitê de Auditoria
Estatutário ao Regulamento do Novo Mercado e à regulamentação editada pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM, alterando o Artigo 14 e Artigo 15:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.12 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Atualizar as regras de composição do Comitê de Remuneração e Pessoas, bem como adequar
as atribuições deste Comitê com relação aos planos de incentivo de longo prazo baseados em
ações, alterando o Artigo 17, Parágrafos Segundo e Terceiro e Artigo 18:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.13 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Esclarecer que cabe à Diretoria Executiva atender a solicitações de informação do Conselho de
Administração e de seus comitês de assessoramento, alterando o Artigo 21, Parágrafo Único:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.14 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Alterar o Artigo 19 para permitir que excluir a exigência de dedicação exclusiva dos membros da
Diretoria Executiva da Companhia:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

11.15 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Esclarecer no Estatuto Social que a investidura dos membros do Conselho Fiscal depende da
assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, alterando o Artigo 25:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

/11.16 Reforma do Estatuto Social da Companhia
Alterar o Artigo 6º, Parágrafo Quarto; Artigo 9º; Artigo 12, inciso (xi); Artigo 15, caput e alíneas
“a” a “l” e “o”; Artigo 17, Parágrafo Primeiro; Artigo 18, incisos (iv) e (v); Artigo 19, caput; Artigo
23, incisos (ii) e (iii); Artigo 24, caput; Artigo 25, Parágrafo Primeiro; Artigo 26, caput; Artigo 27,
caput; Artigo 29; Artigo 44, caput e Parágrafos Quarto, Sexto e Nono; Artigo 45; e Artigo 48, para
aprimorar a sua redação e/ou formatação, sem alteração de seu conteúdo:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

12. Consolidação do estatuto da Companhia:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

[Cidade], [data]
__________________________________________
Nome e assinatura do Acionista

