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MATA DE SANTA GENEBRA TMNSMISSÂO S,A,

cNPJ/MF 19.699.063/0001 -06/NrRE 33.3.0031 0924
ATA DA ís9â REUNrÃo DA DIREToRIA

REALIZADA EM 2í DE JANEIRO DE 20í9

l. DATA, HORA e LOCAL: 21.01.2019, às 14:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 1'13,

pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, com exceçâo do Diretor Financeiro, Sr.
Eduardo Henrique Garciã, ê do Diretor Técnico, Sr Joerlei Carvalho, que se encontram em
viagem profissional.

lll. COMPOSIçÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo Sebastiani e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: 1. PRD MSG.DT.00212019 - Propôe-se à Diretoria Executiva aprovar,
em seu nível de competência e encaminhar à apreciação do Conselho de Administraçâo, a
contratação, bem como a respectiva remuneração, do Assistente de Diretoria Mauro Masami
Nagoshi, engenheiro de telêcomunicaçôes, com remuneração mensal de R$ 10.695,26 (dez
mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos); 2. PRD MSG.DF.001/2019 -
Aprovar o encaminhamento ao Conselho de Administração de PRCA solicitando: (i)

aprovação, em seu nível de competêncía, e encaminhamento àAGE do aumento do Capital
SocialAutorizado da Sociedade de R$ 992.000.000,00 (novecentos ê noventa e dois milhões
de reais) para R$ 1.098.200.000,00 (um bilhão, noventa e oito milhões e duzentos mil reais),
conforme previsto na Revisão do Plano de Negócios da Sociedade - Novembro/2o18; (ii) a
convocação, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade, deAssembleia Geral
Extraordinária para deliberar sobre: (a) Aprovaçâo da revisão do plano de negócios -
Novembro/2oí 8; (b) aumento do Capital Social Autorizado da Sociedade de
R$ 992.000.000,00 (novecentos e noventa e dois milhôes de reais) paru
R$ í .098-200.000,00 (um bilhão, noventa e oito milhões e duzentos mil reais), conforme
previsto na Revisão do Plano de Negócio da Sociedade - Novembro/2o18; e (c) Alteração
do Estatuto Social da Sociedade para fazer constar o novo Capital SocialAutorizado; 3. PRD
MSG.DF.002/2019 - Aprovar, no seu nível de competência e submeter à aprovação do
Conselho de Administração da MSG, o aumento do Capital Subscrito da Sociedade,
passando o mesmo de R$ 992.000.000,00 (novecentos e noventa e dois milhÕes de reais)
para R$ 1.072.000.000,00 (um bilhão e setenta e dois milhões de reais), mediante a emissão
de 80.000.000 (oitenta milhões) de açôes ordinárias nominativas, sem valor nominal, com
preço de emissão de R$í,00 (um real) cada, condicionado à aprovação, pela Assembleia
Geral Extraordinária, do aumento do CapitalAutorizado, de R$ 992.000.000,00 (novecentos
e noventa e dois milhões de reais) para R$ '1.098.200.000,00 (um bilhâo, noventa e oito
milhôes e duzentos mil reais), cabendo à acionista COPEL Geração e Transmissão S.A.
aportar o montante de R$ 40.080.000,00 (quarenta milhôes e oitenta mil reais) e à acionista
FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante de R$ 39.920.000,00 (trinta e nove
milhóes, novecentos e vinte mil reais); 4. PRD MSG.DF.003/20í 9 - Aprovar, o

encaminhamento ao Conselho de Administração da Sociedade de PRCA solicitando: (i) a
convocação, nos termos do artigo 18 do Estâtuto Social da Sociedade, deAssembleia Geral
Extraordinária para deliberar sobrc a realizaçáo da segunda emissâo de debêntures simples,
nâo conversíveis em ações, da êspéciê com garantia real, com garantia fidejussória
adicional, em serie única, no valor total de até R$2í 0.000.000,00 (duzentos e dez milhôes
de reais) ('eebtulues") 0" t""',:::1:^:::"]::::,::::::''*Ho''": com esforcos 0e
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restritos de colocação, sob o regime de garantia firme dê colocação, nos termos da lnstrução
CVM no 476, de 16 de janêiro de 2009, conforme âlterada ("Oferta Restrita"), a ser
coordenada por Banco BTG Pactual S-A-, Banco Santander (Brasil) S.A. e BancoABC Brasil
S.A. ("Coordenadores"); (ii) a constituição de cessão fÍduciária, em garantia das obrigações
decorrentes das Debêntures, sobre os direitos creditórios dêcorrêntês e emergentes (a) do
Contrato de Concessão n" O112O14, cêlebrado entre a Sociedade, a Uniáo Fêdêrâl, por

intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, Furnas e Copêl GT, em 14 de
maio de 2014, conforme aditado ("Contrato de Concessão"); (b) dos contratos de prestação

de serviços de transmissão de energia elétrica previstos no Contrato de Concessão, no

Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão n" 012120'|.4, firmado entre a Sociedade
e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS (.'QN§), em 11 dê julho de 2014 e nos

Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, estes últimos celebrados entre o ONS, as

concessionárias dê transmissão e os usuários do sistema de transmissão, incluindo a
totalidade da receita proveniente da prestação dos serviços de transmissáo; e (c) de

determinadas contas bancárias ("Cessão Fiduciária"); e (iii) observado o Estatuto Social da

Sociedade, autorizar a Diretoria da Sociedade a praticar todo e qualquer ato, celebrar
quaisquer contratos e/ou instrumentos e respectivos aditamentos necessários à contratação

dos Coordenadores (podendo, inclusive, negociar o pagamento de comissões aos

Coordênadores), à realização da emissão das Debêntures, da Oferta Rêstrita e da

constituição da Cessão Fiduciária e demais garantias relativas às Debêntures.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG.DT.002I2O19 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que o
candidato é engenheiro de telecomunicações, com larga experiência em sua área, conforme

currículo ora apresentado, e está sendo contratado com a remuneração mensal referente ao
Nível 1 do quadro de assistentes de diretoria. O colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou, em seu nível de competência, a PRD MSG.DT.002/20í9 e o encaminhamênto,
ao Conselho de Administração, de PRCA para aprovação da indicação;

2. PRD MSG.DF.001/2019 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, apresentou a PRD

em comento e informou que se trata de aprovação necessária ao aporte das acionistas, para

cumprir o previsto na Revisão do Plano de Negócios - Novembro/2018. O colegiado de
Diretores, por unãnimidade, aprovou a PRD MSG.DF.OO1I2O'I9i

3. PRD t!íSG.DF.002/2O1S - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, apresentou a PRD

em comento e informou que se trata de aprovação necessária ao aporte das âcionistas, para

cumprir o previsto na Revisão do Plano de Negócios - Novembroi2o18. O colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DF.002/2O19;

4. PRD ÍUSG.DF.003/2019 - O colegiado de Diretores, por unenimidadê, aprovou,
em sêu nível de competência, a PRD MSG.DF.003/20í9 e o encaminhamênto, ao
Conselho de Administração, de PRCA para aprovação da matéria.
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Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo

necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.
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Mesa:

Luiz Eduardo Sébastiani

Joerlei Carvalho Alves
Diretor Tecnico

Meio Ambiente e Fundiário

Diretor Financeiro
Joerlei Carvàlho Alvés
Diretor de Contratos lnterlno

Secretária

Diretoria:

Diretor-Presidente lnterino

Eduardo


