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Extrato da Ata da 331a. Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Realizada no dia 03 (três) de abril de 2018, às 12h, por
meio eletrônico, conforme faculta o estatuto social da CTEEP - Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), situada na Rua Casa do
Ator, no 1.155, 9º andar, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo.
Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos
termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”) e do Estatuto Social
da Companhia.
Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final
assinados.
Mesa: Fernando Augusto Rojas Pinto – Presidente. Luiz Fernando Couceiro
Machado de Souza – Secretário. Abertos os trabalhos, verificado o quórum de
presença e validamente instalada a reunião, foi aprovada a lavratura da presente
ata na forma de sumário.
Ordem do Dia e Deliberações: Aprovação da aquisição de participação
acionária da empresa Interligação Elétrica Sul S.A. Após análises e
deliberações, decide o Conselho de Administração aprovar, por unanimidade: 1) a
assinatura de contrato de compra e venda para aquisição, pela Companhia, de
ações representativas de 50% (cinquenta por cento) menos 1 (uma) ação do total
do capital social da empresa Interligação Elétrica Sul S.A., de propriedade da
Cymi Construções e Participações S.A., pela quantia de R$ 20.075.219,63 (vinte
milhões, setenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e três
centavos), à vista, o qual será reajustado pelo IPCA/IBGE a partir de
abril/2018 até a data do efetivo pagamento; 2) a autorização para a Diretoria
praticar todos atos necessários para formalização, execução, liquidação financeira
da aquisição desta participação acionária.

(segunda e última página da ata da 331ª Reunião do Conselho de Administração da CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, realizada no dia 03 de abril de 2018)

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, Gustavo
Carlos Marin Garat, César Augusto Ramírez Rojas, Carlos Alberto Rodriguez Lopez,
Fernando Augusto Rojas Pinto, 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

