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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S,A.

cNPJ/MF 1 9.699.063/0001 -06/NrRE 33,3.0031 092-4
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L DATA, HORA e LOCAL: 10.10.2019, às 't4:00h, na Rua Voluntários da Pátria, no '113,

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

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. COMPOSIçÂO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária Luciana Guedes
Vieira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEi, DO DIA: í. PRD MSG.DF.O11|2019 - 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$ í.178.360.321,00 (um

bilhão, cento e setenta e oito milhões, trezentos e vinte e um mil de reais) para

R$ í.2í9.000.000 (um bilhão, duzentos e dezenove milhões de rêais) mediante a emissão de
40.639.679 (quarenta milhóes, seiscentos e trinta e nove mil e seiscentos e setenta e nove)
ações ordinárias nominativas, sem vâlor nominal, com preço de emissáo de R$1,00 (um real)
cada, cabendo à acionista COPEL Geraçáo e Transmissão S.A. apoÉar o montante de
R$ 20.360.479 (vinte milhões, trezentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais)

e à acionista FURNAS Centrais Elétrlcas S.A. aportar o montante de R$ 20.279.200 (vinte

milhôes, duzentos e setenta e nove mil e duzentos reais) a ser realizado através de aportes
de câda acionista durante o mês de novembro. O aumento será feito mediante a emissão de
40.639.679 (quarenta milhões, seiscentos e trinta e nove mil e seiscentos e setenta e nove)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R$1,00 (um real)
cada, cabendo à acionista COPEL Geração e Transmissão S.A. aportar o montante de
R$ 20.360.479 (vinte milhôes, trezentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais)

e à âcionista FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante R$ 20.279.200 (vinte

milhões, duzentos e setenta e nove mil e duzentos reais) a ser realizado no mês de novembro
de 2019, conforme disposto no Plano de Negócios - Revisão 6. . Assuntos gerais: 2.í.
Pagamento de guia referente à complementação do preparo da Apelação no processo no

1010189-'15.2016.8.26.0566, no valor de R$869,39 (oitocentos e sessenta e nove reais e trinta
e nove centavos), que tem como Réu o Espólio de Bruno Botelho e outros, referente à

Servidão Administrativa para passagem de linha de transmissão de energia.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

í. PRD MSG.DF.01l/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 6â Revisâo do Plâno de Negócios. O colegiado de Diretores, por
unanimidade, aprovou a PRD MSG.DF.01112019.
í.
2, Assuntos Gerais: 2.í. A Assistente de Diretoria, Sra. Luciana Guedes, mencionou que o
pagamento das guias de preparo é realizado sem que seia feita a atualização do vâlor da

condenação. No entanto, no caso em questão, o juízo determinou o recolhimento

complementar no valor de R$869,39 (oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e nove

cêntavos), referente a atualização do valor e que, caso o valor não seja depositado, o recurso
(Alâ dâ 197. RD dâ MSG, r€liuda êm 1010 2019)
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MATA DE SANTA GENEBM TRANSMISSÃO S.A.
cNPJ/MF 1 9.699.063/000í-06/NtRE 33.3.0031092-4

ATA DA 197â REUNIAO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 10 E OUTUBRO DE 2OI9

por falta de preparo. O Colegiado de DirêtoÍes, por unanimidade, dêliberou que deverá
ser dêpositado o valor complementaÍ.

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 presentes.

José
Diretor
Diretor
Diretor

Diretor Financeiro
Diretor de Contratos

Eduardo Herlfique Garcia

íAlê da 197â RD da MSG Íêallzada êm 10102019J

ê Compliânce
Ambiente e Fundiário


