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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2019 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 04 (quatro) de junho de 2019, às 10h00min, 

na sede social da Multiner S.A. (“Companhia”), na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º 

andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.578-910. 

 

2. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do 

Estado de São Paulo” nas edições dos dias 17, 18 e 21/05/2019, nas páginas 37, 31 e 22, 

respectivamente, e “Gazeta de São Paulo”, nas edições dos dias 17, 18 e 21/05/2019, nas 

páginas B7, B3 e B4, respectivamente. 

 

3. PRESENÇAS: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com 

direito a voto (“Acionistas”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 

Acionistas. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente 

assembleia foi declarada regularmente instalada em primeira convocação. Presentes, também, 

pela Companhia o Sr. Edésio Alves Nunes Filho, Diretor Presidente, e o secretário, Sr. Emiliano 

Spyer. Adicionalmente, estiveram presentes o Sr. Pedro Machado como assessor do FIP 

Multiner e a Larissa Alves de Araújo. 

 

4. MESA: A presidência da assembleia geral extraordinária (a “AGE”) será exercida pelo 

Sr. Rodrigo R. Monteiro de Castro, que convidou o Sr. Emiliano Spyer para exercer a função 

de Secretário.  

 

5. ORDEM DO DIA: (i) Aumento de capital social das controladas diretas da Companhia 

(Termelétrica Itapebi S.A., Termelétrica Monte Pascoal S.A., Termelétrica Pernambuco IV 

S.A., Termelétrica Termopower V S.A., Termelétrica Termopower VI S.A. (“Controladas”)), 

mediante capitalização de créditos detidos pela Companhia, com a consequente alteração dos 

estatutos sociais das Controladas. 

 

6. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, os Acionistas 

presentes deliberaram, por unanimidade, a dispensa da leitura das matérias constantes na ordem 

do dia e documentos correlatos, bem como a lavratura da ata da AGE em forma de sumário. 
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Após examinarem e discutirem as matérias constantes da ordem do dia, conforme material 

preliminarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos 

Acionistas: 

 

7.1. Com relação ao item “(i)” da ordem do dia, os Acionistas deliberaram, por unanimidade 

dos votos válidos, representando 100% das ações com direito à voto presentes, aprovar o 

aumento de capital social de cada uma das Controladas, com a consequente alteração dos 

respectivos estatutos sociais, no valor de R$51.369.269,00 (cinquenta e um milhões, trezentos 

e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais) (“Valor Total”), a ser formalizado da 

seguinte forma: (i) o valor de R$49.805.352,00 (quarenta e nove milhões, oitocentos e cinco 

mil e trezentos e cinquenta e dois reais), a ser integralizado mediante a capitalização do referido 

crédito detido pela Companhia, com a consequente subscrição das ações respectivas a serem 

emitidas por cada uma das Controladas; e (ii) o valor de R$1.563.917,00 (um milhão, 

quinhentos e sessenta e três mil e novecentos e dezessete reais), mediante emissão de novas 

ações por parte de cada uma das Controladas, com a consequente subscrição no ato, e 

integralização a ser efetuada ao longo de 2019, ambos pela Companhia (subscrição e 

integralização), na medida em quer for sendo verificada a necessidade de capital em cada uma 

das Controladas, até a totalidade da integralização do capital subscrito. 

 

O Valor Total, individualizado para cada uma das Controladas, reflete o quadro abaixo:  

 

Controladas 

Valor do aumento de capital 

individualizado por cada uma 

das Controladas 

Termelétrica Itapebi S.A.  R$38.732.577,00 

Termelétrica Monte Pascoal S.A.  R$5.088.770,00 

Termelétrica Pernambuco IV S.A.  R$1.337.274,00 

Termelétrica Termopower V S.A.  R$4.076.085,00 

Termelétrica Termopower VI S.A.  R$2.134.563,00 

Valor Total R$51.369.269,00 

 

7.2. Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, autorizar a 

administração da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários 

à implementação do quanto deliberado na AGE; e 
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7.3. Todos os acionistas apresentaram declarações de voto em separado, as quais foram 

devidamente recebidas pela mesa e arquivadas na sede da Companhia. 

 

8. ENCERRAMENTO: Nada mais tendo sido tratado e inexistindo qualquer outra 

manifestação, foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, 

foi assinada pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas 

assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A. 

 

São Paulo, 04 de junho de 2019 

 

Mesa: 

 

________________________________ 

Rodrigo R. Monteiro de Castro 

Presidente 

________________________________ 

Emiliano Spyer 

Secretário 

 

 

Acionistas presentes:  

 

 

________________________________ 

Bolognesi Energia S.A. 

p.p. Rodrigo R. Monteiro de Castro 

p.p. Leonardo Barros Corrêa de Araújo 

 

 

________________________________ 

Brasilterm Energia S.A. 

p.p. Rodrigo R. Monteiro de Castro 

p.p. Leonardo Barros Corrêa de Araújo 

  

Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 

p.p. Caio Machado Filho 

 


