ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME n.º 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2022

1.
DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de junho de 2022, às 15h, na sede da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Avenida das Nações Unidas, n.º 14401, 17º ao 23º
andar, conj. 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 04794-000.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do §1º do artigo 10 do
Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa
Soares, Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno, Gino Celentano, Marcia Massotti de Carvalho,
Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Alexandre Meduneckas.
3.
MESA: Sr. Guilherme Gomes Lencastre, na qualidade de Presidente; e Sra. Maria Eduarda
Fischer Alcure, na qualidade de Secretária.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: (i) ampliação do valor da operação de abertura de crédito
junto ao European Investment Bank ("EIB"), previamente aprovado na Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 27/10/2021 para o valor de até US$200.000.000,00
(duzentos milhões de dólares); e (ii) ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria e demais
representantes legais da Companhia no âmbito da operação de abertura de crédito contida no item
anterior.
5.
DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente
instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram,
por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições:
5.1.

Quanto ao item (i) da Ordem do Dia:
1.

aprovar a ampliação do valor da operação de abertura de crédito junto ao EIB, previamente
aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em
27/10/2021, passando de EUR150.000.000,00 (cento cinquenta milhões de euros) para até
US$200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares), para o financiamento de diferentes
projetos desenvolvidos pela Companhia, que sejam elegíveis nos termos do contrato de
financiamento (Finance Contract). De acordo com o contrato de financiamento, o crédito
poderá ser desembolsado em diferentes tranches, tendo cada uma das tranches, a critério
da Companhia e conforme indicado pela Companhia em cada solicitação de desembolso,
(i) taxas de juros fixas ou variáveis definidas pelo EIB com relação a cada tranche,

acrescidas de sobretaxas descritas no contrato de financiamento, a depender das garantias
prestadas ao EIB para a tranche em questão, sobretaxas essas que poderão sofrer
acréscimo ou decréscimo a depender do cumprimento de determinadas metas
consolidadas de emissão direta de CO2 (KPI) verificadas com base em Relatório de
Sustentabilidade a ser emitido pela Enel S.p.A.; e (ii) prazos de amortização variáveis, a
critério da Companhia e conforme indicado pela Companhia em cada solicitação de
desembolso, observado que, em qualquer caso, o prazo máximo para amortização dos
valores desembolsados será de 15 (quinze) anos contados da data programada de
desembolso da tranche em questão. Cada uma das tranches poderá contar com garantias
prestadas em favor do EIB (a) pela Enel S.p.A.; (b) por uma ou mais instituições financeiras;
(c) pela SACE S.p.A; ou (d) por outras entidades soberanas, conforme será previsto no
contrato de financiamento. A presente operação será realizada de acordo com práticas de
mercado.
2.

aprovar a celebração do contrato de financiamento pela Companhia, bem como a
assinatura, celebração e/ou entrega (conforme aplicável) de quaisquer outros documentos,
escrituras ou notificações relacionadas ao contrato de financiamento ou que sejam
necessários, apropriados ou desejáveis para efetivar e/ou implementar os termos do
contrato de financiamento; e

3.

autorizar os diretores e/ou procuradores devidamente constituídos na forma prevista no
Estatuto Social da Companhia, a:
(a) assinar, celebrar e/ou entregar (conforme aplicável), na qualidade de representantes
da Companhia, o contrato de financiamento (sujeito aos aditamentos, modificações,
variações e alterações que julgarem adequados);
(b) assinar, celebrar e/ou entregar (conforme aplicável), na qualidade de representantes
da Companhia, quaisquer outros documentos, escrituras ou notificações relacionados
ao contrato de financiamento ou que sejam necessários, apropriados ou desejáveis
para efetivar e/ou implementar as disposições do contrato de financiamento; e
(c) tomar quaisquer outras medidas ou praticar todos e quaisquer outros atos, na
qualidade de representantes da Companhia, que sejam necessários, apropriados ou
desejáveis (a seu exclusivo critério) em relação ao contrato de financiamento e/ou a
quaisquer outros documentos, escrituras ou notificações relacionados ao contrato de
financiamento.

5.2.
Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, ratificar todos os atos já praticados até a presente data
relacionados à deliberação acima, bem como aprovar a prática de todos os demais atos que se
relacionem ou sejam necessários à conclusão das operações acima descritas, inclusive a contratação
de serviços relacionados e derivativos com potencial garantia da controladora direta e/ou indireta da
Companhia para proteção de riscos.
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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. Assinaturas: Mesa: Guilherme Gomes
Lencastre – Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure – Secretária. Conselheiros de Administração:
Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno,
Gino Celentano, Marcia Massotti de Carvalho, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Ana Claudia Gonçalves
Rebello e Alexandre Meduneckas.
Certifico que a presente é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.
São Paulo, 13 de junho de 2022.

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária
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