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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Energisa Nova Fri-
burgo - Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 28 de 
abril de 2022, lavrada na forma de sumário: 1. Data, hora e local: Aos 
28 dias do mês de abril de 2022, às 08:30 horas, na sede da Companhia, 
localizada na Av. Euterpe Friburguense, nº 111, CEP: 28.605-130, Cen-
tro, cidade de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação 
e Presenças: Dispensada na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, 
em virtude da presença da única acionista da Companhia representando 
a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas no “Li-
vro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, o Diretor-Presidente 
Eduardo Alves Mantovani e a representante dos auditores independentes 
Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Andrea Meirelles - CRC RJ 
- 128530/O-5. 3. Mesa: Presidente, Sr. Eduardo Alves Mantovani, e Se-
cretário, Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4. Deliberações: Pelo único acionista 
representando a totalidade do capital social da Companhia, foram tomadas 
as seguintes deliberações: 4.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 4.1.1. Au-
torizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de su-
mário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionis-
tas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.1.2. 
Aprovar, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas 
da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhados do 
parecer emitido pelos auditores independentes, os quais foram publicados 
no dia 29 de março de 2022 no jornal “Monitor Mercantil”, nas páginas 9 a 
12 e, de forma digital no mesmo dia, tendo sido dispensada a publicação 
dos anúncios aos quais se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, na forma 
de seu §5º. 4.1.3. Aprovar o lucro líquido constante das demonstrações 
financeiras aprovadas no valor de R$ 11.420.297,44 (onze milhões, qua-
trocentos e vinte mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e qua-
tro centavos). 4.1.4. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 
2021, destinando-se (i) o montante de R$ 148.217,55 (cento e quarenta e 
oito mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) para a 
reserva legal; e (ii) o montante de R$ 11.272.079,89 (onze milhões, duzen-
tos e setenta e dois mil, setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) 
para o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, equiva-
lentes a R$374,2887465134 por ação ordinária, tendo sido integralmente 
antecipados e quitados da seguinte forma: (ii.a) em 25 de maio de 2021, 
o valor de R$ 3.180.758,70, conforme deliberado em Reunião de Diretoria 
da Companhia ocorrida em 13 de maio de 2021; (ii.b) em 10 de dezembro 
de 2021, o valor de R$ 2.829.009,68, conforme deliberado em Reunião de 
Diretoria da Companhia ocorrida em 12 de novembro de 2021; (ii.c) em 25 
de março de 2022, o valor de R$ 2.351.800,88, conforme deliberado em 
Reunião de Diretoria da Companhia ocorrida em 16 de março de 2022 e o 
pagamento de juros sobre o capital próprio: (ii.d) em 16 de agosto de 2021, 
o valor de R$ 856.633,27, conforme deliberado em Reunião de Diretoria da 
Companhia ocorrida em 12 de agosto de 2021; e (ii.e) em 10 de dezembro 
de 2021, o valor de R$ 2.053.877,36, conforme deliberado em Reunião de 
Diretoria da Companhia ocorrida em 12 de novembro de 2021. 4.1.5. Con-
signar que o valor destinado para a reserva legal não corresponde ao limite 
de 5% (cinco por cento) do lucro líquido, conforme artigo 193, caput da Lei 
nº 6.404/76, em razão do atingimento do percentual máximo de 20% (vinte 
por cento) do capital social, em consonância com o caput do mesmo artigo. 
4.2. Em Assembleia Extraordinária: 4.2.1. Autorizar a lavratura da ata a que 
se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação 
com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 
130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.2.2. Fixar o montante global da remu-
neração anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 
no montante proposto pela acionista presente, que rubricado e autenticado 
pela mesa, fica arquivado na Companhia como doc. 1, cabendo à Diretoria 
a sua distribuição, conforme previsto no Artigo 12 do Estatuto Social da 
Companhia. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. Assinaturas: Presidente: Eduardo Alves Mantovani; Secretário: 
Guilherme Fiuza Muniz. Acionistas: Energisa S.A., representada por seu 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - Mauricio Perez Bote-
lho. Eduardo Alves Mantovani, Diretor Presidente. Andrea Meirelles, repre-
sentante dos auditores independentes. Nova Friburgo, 28 de abril de 2022. 
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das As-
sembleias Gerais da Companhia. Guilherme Fiuza Muniz - Secretário. Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Energisa Nova Friburgo 
Distribuidora de Energia S.A.. Certifico o arquivamento em 17/05/2022 sob 
o nº 00004891624. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Quinta-feira, 19/05/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital  
pelo Monitor Mercantil em seu site.  
A autenticidade deste documento pode  
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 
https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br
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