
                                                                       

                                                                       

 
MULTINER S.A.  

CNPJ/MF nº 08.935.054/0001-50 

NIRE nº 33.3.0028245-9 

Companhia Aberta 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2015 

 

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada em 17 de Setembro de 2015, às 

10 horas, na sede social da Multiner S.A., na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar - parte, 

Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio Janeiro (“Companhia”). 

 

2. QUÓRUM E CONVOCAÇÃO: Acionistas titulares de ações representativas da totalidade 

do capital social da Companhia, constatado no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, 

dispensada a convocação. 

 

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi e secretariados 

pela Sra. Roseane de Albuquerque Santos. 

 

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) retificação dos boletins de subscrição constantes da 

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 08 de setembro de 2015, registrada 

na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 330001891006, em sessão de 20/10/2015. (“Ata 

de Assembleia Geral Extraordinária de 08.09.2015”); e (ii) a substituição dos boletins de subscrição da 

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 08.09.2015. 

 

5. DOCUMENTOS ANEXOS: Boletins de Subscrição. 

 

6. DELIBERAÇÕES: tendo sido aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos 

termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, a unanimidade dos acionistas da Companhia, abstendo-se de 



                                                                       

                                                                       

 
votar os legalmente impedidos, deliberou o quanto segue:  

 

6.1 Constatou-se que os boletins de subscrição anexos à ata da Assembleia Geral Extraordinária de 

08.09.2015 haviam feito constar, equivocadamente, que a Bolognesi Energia S/A havia subscrito 

460.282 ações e que a Brasilterm Energia S/A havia subscrito 98.313 ações. Os números estavam 

invertidos: em verdade, a intenção das partes era que a Bolognesi Energia S/A subscrevesse 98.313 ações 

(não 460.282 ações) e a Brasilterm Energia S/A subscrevesse 460.282 ações (não 98.313 ações). Em 

razão da constatação do equívoco nos boletins de subscrição, os acionistas deliberam por aprovar a 

retificação dos boletins de subscrição assinados e anexos à Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 

08.09.2015, a fim de fazer constar que (i) a Bolognesi Energia S.A., sociedade por ações, com sede no 

município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Plínio Brasil Milano, nº 607, CEP 

90520-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.744.492/0001-71, subscreveu 98.313 (noventa e oito mil, 

trezentas e treze) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal da Companhia, integralizadas em 08 

de setembro de 2015, e não 460.282 (quatrocentas e sessenta mil, duzentas e oitenta e duas) ações 

ordinárias nominativas da Companhia como erroneamente constou no boletim de subscrição; e (ii) a 

Brasiterm Energia S.A., sociedade por ações, com sede no município de Porto Alegre, Estado do Rio 

Grande do Sul, na Avenida Plínio Brasil Milano, nº 607, CEP 90520-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

13.744.492/0001-71, subscreveu 460.282 (quatrocentas e sessenta mil, duzentas e oitenta e duas) ações 

ordinárias nominativas e sem valor nominal da Companhia, também integralizadas em 08 de setembro de 

2015, e não 98.313 (noventa e oito mil, trezentas e treze) ações ordinárias nominativas da Companhia 

como erroneamente constou no boletim de subscrição. 

 

A retificação deliberada acima diz respeito única e exclusivamente ao número de ações subscrito por 

cada um dos acionistas e não implica qualquer alteração no número total de ações emitidas e nem no 

valor total do capital social da Companhia. O valor do capital social total da Companhia permanece em 

R$855.827.579,38 (oitocentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e 

setenta e nove reais e trinta e oito centavos), dividido em  14.721.296 (quatorze milhões, setecentas e 

vinte e uma mil, duzentas e noventa e seis) Ações, sendo 7.877.739 (sete milhões, oitocentos e setenta e 

sete mil, setecentos e trinta e nove) ações ordinárias;  311.344 (trezentas e onze mil, trezentas e quarenta e 

quatro) ações preferenciais classe A,  6.532.211 (seis milhões, quinhentas e trinta e duas mil, duzentas e 

onze) ações preferenciais classe B; 1 (uma) ação preferencial classe C; e 1 (uma) ação preferencial classe 



                                                                       

                                                                       

 
D, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas. 

 

6.2 Em virtude do quanto deliberado no item 6.1 acima, os acionistas deliberam por aprovar a 

substituição dos boletins de subscrição da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 08.09.2015 pelos 

Boletins de Subscrição anexos à presente Ata. 

 

Ficam ratificadas todas as demais deliberações constantes da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 

08.09.2015, que permanecem inalteradas. 

 

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere 

esta Assembleia Geral Extraordinária no livro próprio, depois de lida e achada conforme, foi 

aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas, 

conforme facultado pelo §2° do art. 130 da Lei 6.404/76. 

 

Confere com original lavrado no livro próprio. 

 

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________ 

 Ronaldo Marcelio Bolognesi 

Presidente 

 

 ________________________________________ 

 Roseane de Albuquerque Santos 

 Secretária 



                                                                       

                                                                       

 
ANEXO I  

 

à Ata da Assembleia Geral Extraordinária da MULTINER S.A. realizada em 17 de setembro de 2015 

 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO 

Número total de ações emitidas: 98.313 (noventa e oito mil, trezentas e treze) ações ordinárias nominativas, sem valor 

nominal. 

Valor unitário total: R$0,01 (um centavo de reais). 

Valor total de emissão: R$983,13 (novecentos e oitenta e três reais e treze centavos). 

Aprovada pela Assembleia Geral realizada em: 08 de setembro de 2015. 

 

SUBSCRITOR 
NÚMERO E ESPÉCIE DE AÇÕES SUBSCRITAS E 

INTEGRALIZADAS 
ASSINATURA 

Bolognesi Energia S.A., sociedade por ações, 

com sede no município de Porto Alegre, Estado 

do Rio Grande do Sul, na Avenida Plínio Brasil 

Milano, nº 607, CEP 90520-002, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 11.664.185/0001-55, neste ato 

representada na forma de seu estatuto social, por 

seus representantes legais. 

98.313 (noventa e oito mil, trezentas e treze) ações 

ordinárias nominativas, sem valor nominal, a serem 

integralizadas na presente data, em moeda corrente 

nacional. 

 

 

 

 

__________________________ 

Bolognesi Energia S.A. 

Por: 

Cargo: 

 

São Paulo, 17 de setembro de 2015. 

 

 

_______________________________ 

Ronaldo Marcelio Bolognesi 

Presidente da Mesa 

_______________________________ 

Roseane de Albuquerque Santos 

Secretário da Mesa 



                                                                       

                                                                       

 
ANEXO I  

 

à Ata da Assembleia Geral Extraordinária da MULTINER S.A. realizada em 17 de setembro de 2015 

 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO 

Número total de ações emitidas: 460.282 (quatrocentas e sessenta mil, duzentas e oitenta e duas) ações ordinárias nominativas, 

sem valor nominal. 

Valor unitário total: R$0,01 (um centavo de reais). 

Valor total de emissão: R$4.602,82 (quatro mil, seiscentos e dois reais e oitenta e dois centavos). 

Aprovada pela Assembleia Geral realizada em: 08 de setembro de 2015. 

 

SUBSCRITOR 
NÚMERO E ESPÉCIE DE AÇÕES SUBSCRITAS E 

INTEGRALIZADAS 
ASSINATURA 

Brasilterm Energia S.A., sociedade por ações, 

com sede no município de Porto Alegre, Estado 

do Rio Grande do Sul, na Avenida Plínio Brasil 

Milano, nº 607, CEP 90520-002, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 13.744.492/0001-71, neste ato 

representada na forma de seu estatuto social, por 

seus representantes legais. 

460.282 (quatrocentas e sessenta mil, duzentas e oitenta 

e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor 

nominal, a serem integralizadas na presente data, em 

moeda corrente nacional. 

 

 

 

 

__________________________ 

Brasilterm Energia S.A. 

Por: 

Cargo: 

São Paulo, 17 de setembro de 2015. 

 

_______________________________ 

Ronaldo Marcelio Bolognesi  

Presidente da Mesa 

_______________________________ 

Roseane de Albuquerque Santos 

Secretário da Mesa 

 


