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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2016 
 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de março de 2016, às 10:30 horas, na 

sede social da Multiner S.A. (“Multiner” ou “Companhia”), na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 

19º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 

 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 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. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sra. Roseane de Albuquerque Santos; 

Secretária: Tainah Costa Ungierowicz. 

 

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) O aumento do Capital Social da Companhia no 

montante de R$ 465.800.934,48 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões oitocentos mil 

novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), de 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) para R$ 1.321.628.513,86 (um bilhão trezentos e vinte e um 

milhões seiscentos e vinte e oito mil quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos); e (ii) a 

alteração do Artigo 5° do Estatuto Social, com a finalidade de adequá-lo ao aumento de capital, 

e promover a sua consolidação. 

 

5. DELIBERAÇÕES: A unanimidade dos acionistas da Companhia deliberou: 

 

(i) Pela aprovação do aumento do Capital Social da Companhia no montante de R$ 

465.800.934,48 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões oitocentos mil 

novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), de 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) para R$ 

1.321.628.513,86 (um bilhão trezentos e vinte e um milhões seiscentos e vinte e 

oito mil quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos). Não serão emitidas 

novas ações em decorrência do aumento do Capital Social ora aprovado; e 

(ii) Pela alteração do Artigo 5° do Estatuto Social, com a finalidade de adequá-lo ao 

aumento de capital, e promover a sua consolidação. 

 

“Art. 5°. O capital social é de R$ 1.321.628.513,86 (um bilhão trezentos e vinte e um 

milhões seiscentos e vinte e oito mil quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos), 

dividido em 14.721.296 (quatorze milhões setecentos e vinte e um mil duzentos 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 
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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 parcialmente integralizadas.” 

 

6. ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, 

nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 

 

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 o original lavrado em livro próprio. 

 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2016. 

________________________________ 

 

Roseane de Albuquerque Santos 

________________________________ 

 

Tainah Costa Ungierowicz 

Presidente Secretária 
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LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS 

 

 

Acionistas Total ON %ON Total CS* %CS* 

Bolognesi Energia S.A. 2.708.533 34,38% 2.708.535 18,40% 

Brasilterm Energia S.A. 1.380.846 17,53% 1.380.846 9,38% 

Multiner Fundo de Investimento 
em Participações 

3.788.360 48,09% 10.631.915 72,22% 

Total 7.877.739 100% 14.721.296 100% 

*CS - Capital Social 
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Bolognesi Energia S.A. 
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Brasilterm Energia S.A. 
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Multiner Fundo de Investimento em Participações 


