CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Extrato da Ata da 316a. Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 (vinte e oito) do mês de abril de 2017,
às 08:30 horas, via comunicação eletrônica, conforme faculta o estatuto social da
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).
Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos
termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei n°
6.404/76”) e do Estatuto Social da Companhia.
Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final
assinados.
Mesa: Bernardo Vargas Gibsone – Presidente. Luiz Fernando Couceiro Machado
de Souza - Secretário
Ordem do Dia:
(i) Aquisição de participações acionárias da empresa coligada
Interligação Elétrica Norte e Nordeste S.A. (“IENNE”). Após análise e
deliberação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos dos
conselheiros presentes, o exercício, pela Companhia, do direito de preferência
para aquisição da totalidade da participação acionária que Isolux Energia e
Participações S.A. (“ISOLUX”) possui na IENNE, equivalente a 50% (cinquenta
por cento) do capital social da IENNE, assim como a aquisição da totalidade da
participação acionária que Cymi Construções e Participações S.A (“CYMI”) possui
na IENNE, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do capital social da
IENNE, caso esta última opte pelo exercício do direito de venda conjunta, nos
termos da proposta de intenção de compra enviada pela ISOLUX à Companhia e
do Acordo de Acionistas vigente da IENNE, de forma que, como resultado destas
aquisições acionárias, a Companhia passe a ser detentora de 100% (cem por
cento) do capital social da IENNE.

(ii) Captação de Recursos de Curto Prazo - Após análise e deliberação, o
Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos dos conselheiros
presentes, a captação de recursos de curto prazo - empréstimo externo na
modalidade da lei federal nº 4131/62, com as seguintes características:
a. Volume máximo: R$ 200.000.000 (duzentos milhões de reais);
b. Prazo máximo: 36 (trinta e seis) meses;
c. Data limite para captação: 31/12/17;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a
lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo
Secretário e pelos Conselheiros presentes: Bernardo Vargas Gibsone, Fernando
Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Carlos Alberto Rodriguez
Lopez, Gustavo Carlos Marin Garat, Henry Medina Gonzalez, Wilson Pinto Ferreira
Júnior e Samuel Elias de Souza.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas
de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia

Luiz Fernando Couceiro Machado de Souza
Secretário

