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ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 04.065.033/0001-70

NIRE: 1230000009-0
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Energisa Acre Distribuidora de Energia 
S.A. (“Companhia”), realizada em 28 de abril de 2022, lavrada na forma de sumário: 1. Data, 
hora e local: Aos 28 dias do mês de abril de 2022, às 12:00 horas (horário local da cidade de Rio 
Branco), de forma exclusivamente digital, na sede da Companhia, localizada na cidade de Rio Branco, 
estado do Acre, na Rua Valério Magalhães, nº 226, Bosque, CEP: 69.900-685. 2. Presenças: Presen-
tes acionistas representando 98,26% do capital social votante e 98,12% do capital social total da 
Companhia, conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes também 
Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho e o representante da Ernst & Young Auditores Independen-
tes S.S., Leonardo B. Silva - CRC - RJ 131956/O5. Na forma da regulamentação aplicável, são consi-
derados presentes os acionistas que participaram e votaram por meio do sistema eletrônico de parti-
cipação e votação a distância. 3. Mesa: Presidente, o Sr. Guilherme Fiuza Muniz, e Secretário, o Sr. 
Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade. 4. Convocação: Publicado no Jornal Opinião nos dias 
07, 08 e 09 de abril de 2022, nas páginas 12, 12 e 12 respectivamente e de forma digital, nos mesmos 
dias. 5. Ordem do Dia: (i) em Assembleia Geral Ordinária (i.a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021; (i.b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021; (i.c) eleger os membros do conselho de administração; e (ii) em Assembleia Geral 
Extraordinária (ii.a) Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia; (ii.b) apro-
var a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias na proporção de 1:1, com a consequen-
te reforma do artigo 5º e seus parágrafos; (ii.c) aprovar o grupamento de ações da Companhia na 
proporção de 1.000:1; (i.d) aprovar o aumento do capital autorizado da Companhia; (ii.e) Aprovar a 
reforma do artigo 5º do estatuto social para refletir (i) o aumento de capital, dentro do limite do capital 
autorizado, aprovado e homologado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 26 de 
janeiro de 2022; (ii) o aumento do capital autorizado; (iii) a conversão de ações preferenciais em ordi-
nárias; e (iv) o grupamento de ações; (ii.f) aprovar a consolidação da redação do Estatuto Social. 6. 
Deliberações: Pelos acionistas representando 98,68% do capital social votante da Companhia, com 
abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações:  6.1. Em Assem-
bleia Geral Ordinária: 6.1.1. Autorizar, pela totalidade dos acionistas presentes, a lavratura da ata a 
que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das 
assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 6.1.2. 
Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, depois de examinados e discutidos, o relatório 
anual e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhados do parecer emitido pelos auditores in-
dependentes, os quais foram publicados no Jornal Opinião, de forma impressa no dia 29 de março de 
2022, páginas 7 a 10 e de forma digital na mesma data. 6.1.3. Aprovar, por unanimidade dos acionis-
tas presentes, o lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, no valor de R$ 
305.877.999,19 (trezentos e cinco milhões, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e 
nove reais e dezenove centavos). 6.1.4. Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a desti-
nação do lucro líquido do exercício de 2021, destinando-se a totalidade para a absorção de prejuízos 
acumulados da Companhia, que inclui R$23.694.812,08 (vinte e três milhões, seiscentos e noventa e 
quatro mil, oitocentos e doze reais e oito centavos) de redução de imposto de renda e adicionais. O 
montante foi utilizado para absorção de prejuízos de acordo com o Art. 30 da Lei 12.973/2014 e será 
recomposto a medida que forem apurados lucros nos exercícios subsequentes. 6.1.5 Consignar, em 
cumprimento ao disposto pelo art. 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, que a totalidade do lucro líquido do 
exercício foi destinado para a absorção de prejuízos acumulados da Companhia, o que por consequ-
ência não gera dividendos a serem distribuídos, restando prejudicada a deliberação acerca deste as-
sunto. 6.1.6 Eleger, por unanimidade dos acionistas presentes, para os cargos de membros do Con-
selho de Administração da Companhia, todos com mandato de 02 (dois) anos, como titulares: (i) Ivan 
Müller Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 34.150, expedi-
da pelo Ministério da Aeronáutica e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.991.386-15, residente e domici-
liado na cidade de Cataguases, Minas Gerais, na Av. Humberto Mauro nº 162, com escritório na cida-
de do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301 - Botafogo, 
CEP: 22.250-906; (ii) Ricardo Perez Botelho, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de 
identidade nº 04076607-3, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 738.738.027-91, resi-
dente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, 
estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301 - Botafogo, CEP: 22.250-906; (iii) 
Marcelo Silveira da Rocha, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identi-
dade RG nº 3.118.015-9, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/ME sob o nº 008.285.306-10, resi-
dente e domiciliado na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, com escritório na Rua Ministro Apo-
lônio Sales, nº 81, Inácio Barbosa, Aracaju, Sergipe; CEP: 49.040-230. 6.1.7 Os Conselheiros eleitos 
declaram que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de preva-
ricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financei-
ro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé 
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, conforme previsto no § 1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) não estão condenados a pena de 
suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne 
inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2º do 
art. 147 da Lei das S.A.; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do art. 
147 da Lei das S.A.; (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da 
Companhia, na forma do inciso I do § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não tem nem representa inte-
resse conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; e (vi) 
não são pessoas expostas politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável; 
consoante Docs. 1 que, numerados e autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia.  6.2. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.2.1. Autorizar, pela totalidade dos acionistas presentes, a 
lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com 
omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 
6.404/76. 6.2.2. Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, o montante global da remunera-
ção anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 no montante proposto pela 
acionista presente, que rubricado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia como Doc. 
1. 6.2.3.  Consignar que em razão do aumento de capital aprovado e homologado pelo Conselho de 
Administração em reunião de 26 de janeiro de 2022, o capital social da Companhia passou a ser de 
R$ 865.394.842,14 (oitocentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e noventa e quatro mil, oitocen-
tos e quarenta e dois reais e catorze centavos) dividido em 302.471.428.030 (trezentas bilhões, qua-
trocentas e setenta e uma milhões, quatrocentas e vinte e oito mil e trinta) ações, sendo 219.530.220.473 
(duzentas bilhões, quinhentas e trinta milhões, duzentas e vinte mil, quatrocentos e setenta e três) 
ações ordinárias e 82.941.207.557 (oitenta e duas bilhões, novecentas e quarenta e um milhões, du-
zentas e sete mil e quinhentas e cinquenta e sete) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor 
nominal. 6.2.4.  Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, com manifestação de voto contrária do 
acionista INVICTUS PARTICIPAÇÕES S.A., que segue anexada à presente ata de assembleia geral 
como Anexo II, a conversão da totalidade das ações preferenciais nominativas em ações ordinárias 
nominativas, na proporção de 1:1, convertendo as 82.941.207.557 (oitenta e duas bilhões, novecentas 
e quarenta e um milhões, duzentas e sete mil e quinhentas e cinquenta e sete) ações preferenciais, 
nominativas sem valor nominal em ações ordinárias nominativas. 6.2.5.  Aprovar, por maioria dos 
acionistas presentes, com manifestação de voto contrária do acionista INVICTUS PARTICIPAÇÕES 
S.A., que segue anexada à presente ata de assembleia geral como Anexo II, após a conversão do item 
6.2.4. acima, o grupamento das atuais 302.471.428.030 (trezentas e duas bilhões, quatrocentas e 
setenta e uma milhões, quatrocentas e vinte e oito mil e trinta) ações ordinárias da Companhia, com 
base na proporção de 1000 (mil) ações ordinárias para 1 (uma) ação ordinária, passando o capital 
social da Companhia a ser dividido em 302.471.428 (trezentos e dois milhões, quatrocentos e setenta 
e um mil, quatrocentos e vinte e oito) ordinárias nominativas. (i) Para o ajuste das posições acionárias 
após o grupamento aprovado no item acima, os acionistas detentores de frações de ações poderão 
alienar ou adquirir junto à Energisa S.A. frações de ações de modo a completar suas posições em lo-
tes múltiplos de 01 (uma) ação no prazo de 7 (sete) dias a contar da publicação de Aviso aos Acionis-
tas da Companhia informando acerca dos procedimentos para a composição de ações em razão de 
frações do grupamento. (ii) As frações de ações provenientes do grupamento alienadas ou adquiridas 
pela acionista Energisa S.A. serão feitas pelo valor de R$ 0,0024 por ação, valor atribuído às ações 
emitidas no aumento de capital aprovado e homologado pelo Conselho de Administração em reunião 
de 26 de janeiro de 2022, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, aos acionistas titulares 
das frações, ressalvado o direito da Companhia de compensar eventuais créditos decorrentes do 
grupamento com débitos dos acionistas, quando aplicável. 6.2.6. Considerando a aprovação da con-
versão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de emis-
são da Companhia conforme aprovado no item 6.2.4 acima, bem como o grupamento aprovado no 
item 6.2.5 acima, será assegurado aos acionistas preferencialistas da Companhia que não aprovaram 
o item 6.2.5, seja por voto contrário, abstenção ou não comparecimento, o direito de retirarem-se da 
Companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, já considerada a nova quantidade de 
ações após o grupamento, nos termos do artigo 136, II, combinado com o artigo 45 da Lei das S.A. e 
o Art. 6º do Estatuto Social da Companhia nas seguintes condições: (i) Nos termos do artigo 137, § 1º, 
da Lei das S.A., os acionistas preferencialistas da Companhia poderão exercer o direito de recesso em 
relação às ações preferenciais das quais, comprovadamente, eram titulares, de maneira ininterrupta, 
do dia 07 de abril de 2022, data de divulgação do primeiro edital de convocação informando sobre a 
conversão das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de emissão da 
Companhia, até a data de efetivo pagamento do valor de reembolso. (ii) O valor a ser pago pela Com-
panhia, a título de reembolso, será, nos termos do artigo 45 da Lei das S.A. e do Art. 6º do Estatuto 
Social da Companhia, de R$ 0,57 por ação, correspondente ao quociente da divisão (a) do valor do 
patrimônio líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2021, data das últimas demonstrações con-
tábeis aprovadas pela assembleia geral desta data, pelo (b) número total das ações de emissão Com-
panhia após o grupamento 1.000:1, excluídas as ações em tesouraria. (iii)  Consoante o inciso IV do 
artigo 137 da Lei das S.A., o direito de recesso deve ser exercido em até 30 (trinta) dias, a contar da 
publicação de Aviso aos Acionistas da Companhia informando acerca dos procedimentos para exercí-
cio do direito de retirada e reembolso das ações. (iv)  A não manifestação de dissidência no trintídio 
acima mencionado importará a automática extinção, por decadência, do direito de recesso, conforme 
disposto no § 4º do artigo 137 da Lei das S.A. (v) O valor do reembolso poderá ser pago à conta de 
lucros ou reservas, exceto a legal, ficando as ações reembolsadas em tesouraria para posterior can-
celamento ou alienação. 6.2.7. Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, com manifestação de 
voto contrária do acionista INVICTUS PARTICIPAÇÕES S.A., que segue anexada à presente ata de 
assembleia geral como Anexo II, o aumento do capital autorizado da Companhia, já considerando a 
nova quantidade de ações da Companhia após a conversão e o grupamento aprovados nos itens 
6.2.5. e 6.2.6. acima, respectivamente, de forma que a Companhia possa aumentar o seu capital so-
cial mediante deliberação do Conselho de Administração até o limite de 602.942.856 (seiscentas e 
dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis) ações ordinárias. 6.2.8.  
Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, com manifestação de voto contrária do acionista INVIC-
TUS PARTICIPAÇÕES S.A., que segue anexada à presente ata de assembleia geral como Anexo II, 
a reforma do artigo 5º do estatuto social para refletir (i) o aumento de capital, dentro do limite autoriza-
do, aprovado e homologado pelo Conselho de Administração em reunião de 26 de janeiro de 2022; (ii) 
a conversão de ações preferenciais em ordinárias; (iii) o grupamento de ações; (iv) o aumento do ca-
pital autorizado da Companhia, já considerando a nova quantidade de ações da Companhia decorren-
te do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de janeiro de 2022, a 
conversão e o grupamento de ações, passando o Art. 5º do Estatuto Social a viger com a seguinte 
redação: Art. 5º O Capital Social é de R$ 865.394.842,14 (oitocentos e sessenta e cinco milhões, tre-
zentos e noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e catorze centavos), totalizando 
302.471.428 (trezentos e dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito) 
ações ordinárias nominativas sem valor nominal. §1º A Companhia está autorizada a aumentar seu 
capital social, mediante deliberação do Conselho de Administração, sempre que as atividades e negó-
cios da Companhia assim o exigirem, até o limite de 602.942.856 ações ordinárias, competindo ainda 
ao Conselho de Administração definir as condições a que estarão sujeitas tais emissões. §2º As ações 
são consideras indivisíveis e a cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações das As-
sembleias.  §3º As ações não são representadas por cautelas, presumindo-se a respectiva proprieda-
de pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas. 6.2.9. Aprovar, por 
maioria dos acionistas presentes, com manifestação de voto contrária do acionista INVICTUS PARTI-
CIPAÇÕES S.A., que segue anexada à presente ata de assembleia geral como Anexo II em decorrên-
cia da deliberação do item 6.2.8. acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa-
rá a vigorar com a redação constante do Anexo I que, numerado e autenticado pela Mesa, fica 
arquivado na Companhia. 7.  Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser deliberado e 
inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente 
ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. O registro da presença dos 
acionistas na presente ata e Livro de Presença de Acionistas foi realizado com a assinatura do presi-
dente da mesa. Rio Branco, 28 de abril de 2022. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no 
Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Mesa: Guilherme Fiuza Muniz - Presidente; 
Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade - Secretário. Acionistas: Energisa S.A. - Representada 
por João Paulo Paes de Barros (pelo Presidente da Mesa Guilherme Fiuza Muniz); INVICTUS PARTI-
CIPAÇÕES S.A. - Representada por seu Procurador João Felipe Figueira de Mello (pelo Presidente 
da Mesa Guilherme Fiuza Muniz); Esmael Valdivino Bezerra (pelo Presidente da Mesa Guilherme 
Fiuza Muniz); Leonardo B. Silva - CRC - RJ 131956/O5 - Representante dos Auditores Independentes; 
Maurício Perez Botelho - Diretor Financeiro. Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 
ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., de CNPJ 04.065.033/0001-70 e protoco-
lado sob o número 22/006.783-0 em 25/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o 
número 1091618, em 26/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marina Ramos 
Monteiro. Certifica o registro, a Secretária Geral, Rochelle Lima Catão.
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