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n'ATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃo s.e.
CNPJrltlF í 9.699.063/000í.06ÍNIRE 33.3.0031 0924

ATA DA 193a REUNIÃO oe DIREToRIA
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2Oí9

l. DATA, HORAe LOGAL: 25.09.2019, às th, na Rua Voluntários da Pátria, no 113, pavimento

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

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. COMPOSIçÃO DA tlilESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: 1. PRD ilSG.DF.009/20í9: Aprovar, no seu nível de competência e
encaminhar para deliberaçáo do Conselho de Administração da Sociedade: (i) o aumento do
Capital Social Subscrito da Sociedade, passando o mesmo de R$ 1.098.200.000,00 (um
bilhão noventa e oito milhões e duzentos mil reais) para R$ 1.182.000.000,00 (um bilhão e
cento e oitenta e dois milhôes de reais) mediante a emissão de 83.800.000 (oitenta e três
milhões e oitocentos mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de
emissáo de R$1,00 (um real) cada, cabendo à acionista COPEL Geração e Transmissão S.A,
aportar o montante de R$ 41.983.800,00 (quarenta e um milhões e novecentos e oitenta e
três mil e oitocentos reais) e à acionista FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante
de R$ 41.816.200,00 (quarenta e um milhões e oitocentos e dezesseis mil e duzentos reais)
a ser realizado através de dois aportes de cada acionista durante os meses de setembro e
outubro respectivamente; e (ii) a convocação, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da
Sociedade, de Assembleia Geral Extraordinária para deÍiberar sobre a alteração do Estatuto
Social da Sociedade para fazer constar o novo capital social subscrito e integralizado, após
aporte das acionistas, de R$ 1.182.000.000,00 (um bilhão e cento e oitenta e dois milhões de
reais).

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELI BERADOS:

1. O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, explicou que o primeiro aumento seria feito
mediante a emissão de 23.800.000 (vinte e três milhôes e oitocentos mil) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R$1,00 (um real) cada, cabendo à
acionista COPEL Geraçáo e Transmissão S.A. aportar o montante de R$ 11.923.800,00 (onze
milhôes e novecentos e vinte e três mil e oitocentos reais) e à acionista FURNAS Centrais
Elétricas S.A. aportar o montante de R$ 11.876.200,00 (onze milhões e oitocentos e setenta
e seis mil e duzentos reais) a ser realizado no mês de Setembro de 2019, conforme disposto
no Plano de Negócios - Revisão 6. Já o segundo aumento seria feito mediante a emissão de
60.000.000,00 (sessenta milhões) de açôes ordinárias nominativas, sem valor nominal, com
preço de emissão de R$1,00 (um real) cada, cabendo à acionista GOPEL Geraçâo e
Transmissão S.A. aportar o montante de R$ 30.060.000,00 (trinta milhões e sessenta mil
reais) e à acionista FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante de R$ 29.940.000,00
(vinte e nove milhões e novecentos e quarenta mil reais) a ser realizado no mês de Outubro
de 2019, conforme disposto no Plano de Negócios - Revisão 6. O Colegiado de Diretores,
por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DF.009I20í9 ê o encaminhamento de P$ÇA ao
Conselho de Administração. I , I
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Vl. ENCERRAUENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessâo pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes

Diretor Financeiro e
Diretor de Contratos

Secretária

Diretor-Presidente,

(Ata da 193a RD de MSG, realiadâ em 25.09.2019)
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