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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

INSTALADA E SUSPENSA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021 

REABERTA E SUSPENSA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Instalada em 11 (onze) de fevereiro de 2021, às 10h00min., 

reaberta e suspensa em 23 de fevereiro de 2021, às 10h00min., virtualmente, por meio de 

videoconferência através do sistema eletrônico Microsoft Teams, na sede social da Multiner 

S.A. (“Companhia”), para todos os efeitos, localizada 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, conforme autorizado 

pela Instrução CVM 481/2009. 

 

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

Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 2021, nas páginas 42, 15 

e 23 respectivamente, e “Gazeta de São Paulo”, nas edições dos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 

2021, nas páginas B2, A8 e A11, respectivamente.  

 

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

direito a voto (“Acionistas”), identificados previamente à instalação do conclave, conforme 

registrado na gravação da presente assembleia, pelo sistema eletrônico do Microsoft Teams. 

Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente assembleia geral 

extraordinária (“AGE”) foi declarada regularmente instalada em primeira convocação. 

 

4. MESA: A presidência desta Assembleia será exercida pelo Sr. Rodrigo Rocha Monteiro 

de Castro, que convidou o Sr. Leonardo Barros Corrêa de Araújo para exercer a função de 

Secretário.  

 

5. ORDEM DO DIA: (i) Aprovar os aumentos de capital das controladas da Companhia 

(Termelétrica Itapebi S.A., Termelétrica Monte Pascoal S.A. e Termelétrica Termopower VI 

S.A. (“Controladas”)), mediante capitalização de créditos detidos pela Companhia, com a 

consequente alteração dos estatutos sociais das Controladas; e (ii) Eleger membros titular e 

suplente para compor o Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista no art. 27 do estatuto 

social da Companhia.   
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6. DELIBERAÇÕES DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021: Abertos os trabalhos 

pelo Presidente da mesa, o Acionista Multiner Fundo De Investimentos Em Participações 

Multiestratégia solicitou que esta Assembleia fosse suspensa. Os Acionistas Bolognesi Energia 

S.A. e Brasilterm Energia S.A acataram o pedido, de modo que todos os Acionistas presentes 

deliberaram, por unanimidade, suspender a presente Assembleia, a fim de retomá-la, sem 

necessidade de nova convocação ou qualquer outra formalidade, até a data de 23 de fevereiro 

de 2021, conforme e no horário que vier a ser definido de comum acordo entre os Acionistas. 

A Assembleia será reaberta, realizada e encerrada virtualmente, pelo mesmo sistema indicado 

na convocação, bem como terá a mesma ordem do dia estabelecida na convocação.  

 

7. SUSPENSÃO: 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 aprovada 

e assinada pelos acionistas presentes (Bolognesi Energia S.A., Brasilterm Energia S.A e 

Multiner Fundo De Investimentos Em Participações Multiestratégia), por meio do sistema 

docusign, os quais autorizaram a publicação da ata sem as respectivas assinaturas, na forma do 

artigo 130, § 2º, da Lei das S.A. 

 

8. REABERTURA: Reabertos os trabalhos em 23 de fevereiro de 2021, às 10h00min., foi 

constatada a presença de Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da 

Companhia com direito a voto. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, 

a reabertura da presente AGE foi declarada regularmente instalada, e sendo colocadas as 

matérias da Ordem do Dia em discussão. 

 

9. DELIBERAÇÕES DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021: Abertos os trabalhos 

pelo Presidente da mesa, o Acionista Multiner Fundo De Investimentos Em Participações 

Multiestratégia solicitou que esta Assembleia fosse suspensa. Os Acionistas Bolognesi Energia 

S.A. e Brasilterm Energia S.A acataram o pedido, de modo que todos os Acionistas presentes 

deliberaram, por unanimidade, suspender a presente Assembleia, a fim de retomá-la, sem 

necessidade de nova convocação ou qualquer outra formalidade, até a data de 12 de março de 

2021, conforme e no horário que vier a ser definido de comum acordo entre os Acionistas. A 

Assembleia será reaberta, realizada e encerrada virtualmente, pelo mesmo sistema indicado na 

convocação, bem como terá a mesma ordem do dia estabelecida na convocação. 
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10. SUSPENSÃO: 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 aprovada 

e assinada pelos acionistas presentes (Bolognesi Energia S.A., Brasilterm Energia S.A e 

Multiner Fundo De Investimentos Em Participações Multiestratégia), por meio do sistema 

docusign, os quais autorizaram a publicação da ata sem as respectivas assinaturas, na forma do 

artigo 130, § 2º, da Lei das S.A. 

 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2021. 

 

Mesa: 

 

________________________________ 

Rodrigo Rocha Monteiro de Castro 

Presidente 

________________________________ 

Leonardo Barros Corrêa de Araújo 

Secretário 

 

Acionistas presentes:  

 

________________________________ 

Bolognesi Energia S.A. 

p.p. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro 

p.p. Leonardo Barros Corrêa de Araújo 

 

 

________________________________ 

Brasilterm Energia S.A. 

p.p. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro 

p.p. Leonardo Barros Corrêa de Araújo 

 

Multiner Fundo De Investimentos Em Participações Multiestratégia 

p.p. Caio Machado Filho 

 


