Terça-feira, 14/06/2022.

ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- Companhia Aberta CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20
NIRE 35.300.321.707
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022
1. Data, hora e local: Aos 28 dias do mês de abril de 2022, às 10:30 horas, na sede
da Companhia, localizada na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, Km 455 mais 600
metros Parte B, Vila Maria, cidade de Presidente Prudente, estado de São Paulo, CEP:
19.053-680. 2. Convocação e Presenças: Presentes acionistas representando
99,25% (noventa e nove vírgula vinte e cinco por cento) do capital social votante e total
da Companhia, conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”.
Presentes também o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Maurício Perez Botelho e o representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Alvaro
Brito - CRC - RJ 127732/O6. 3. Mesa: Presidente, o Sr. Guilherme Fiuza Muniz, e
Secretária, a Sra. Keili Uema do Carmo Vilibor. 4. Publicações: Edital de Convocação
publicado no jornal “Monitor Mercantil” de forma impressa nos dias 29, 30 e 31 de
março, nas páginas 24, 19 e 8, respectivamente; e de forma digital nas mesmas datas.
5. Ordem do dia: (i) em Assembleia Geral Ordinária: (i.1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (i.2) deliberar sobre a destinação
do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (i.3) eleição dos
membros do conselho de administração; (ii) em Assembleia Geral Extraordinária: (ii.1)
fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia. 6. Deliberações: Pelo acionista representando 99,25% (noventa e nove vírgula vinte e cinco por
cento) do capital social votante da Companhia, com abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: 6.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1.1 Autorizar, por unanimidade dos acionistas presentes, 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. 6.1.2 Aprovar, por unanimidade dos acionistas
presentes, 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 jornal “Monitor Mercantil”, de forma
impressa: no dia 29 de março de 2022, páginas 21 a 23 e de forma digital na mesma
data. 6.1.3 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, o lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, no valor de R$ 165.622.733,59 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta e três
reais e cinquenta e nove centavos). 6.1.4 Aprovar, por unanimidade dos acionistas
presentes, a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, destinando-se o montante de (i) R$ 8.281.136,68 (oito milhões, duzentos e oitenta e um mil, cento e trinta e
seis reais e sessenta e oito centavos) para a reserva legal; e (ii) o montante de R$
157.341.596,91 (cento e cinquenta e sete milhões, trezentos e quarenta e um mil,
quinhentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos) para o pagamento de dividendos, equivalentes a R$ 1.620,207563535 por ação ordinária, tendo sido integralmente antecipados e quitados da seguinte forma (ii.a) em 26 de maio de 2021, o valor
de R$ 46.868.925,50, conforme deliberado em reunião do Conselho da Administração
realizada em 13 de maio de 2021; (ii.b) em 26 de agosto de 2021, o valor de R$
20.352.308,10, conforme deliberado em reunião do Conselho da Administração realizada em 12 de agosto de 2021; (ii.c) em 08 de dezembro de 2021, o valor de R$
42.347.792,93, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de novembro de 2021; e (ii.d) em 25 de março de 2022, o valor de R$
47.772.570,38, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de março de 2022. 6.1.5. Eleger para os cargos de membros do Conselho
de Administração da Companhia, todos com mandato de 02 (dois) anos, como titulares: (i) Ivan Müller Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade nº 34.150, expedida pelo Ministério da Aeronáutica e inscrito no CPF/ME
sob o nº 002.991.386-15, residente e domiciliado na cidade de Cataguases, Minas
Gerais, na Av. Humberto Mauro nº 162, com escritório na cidade do Rio de Janeiro,
estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228 – Sala 1301 – Botafogo, CEP:
22.250-906; (ii) Ricardo Perez Botelho, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da
carteira de identidade n.° 04076607-3, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob
o n.° 738.738.027-91, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro,
com escritório na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, nº 228 – Sala 1301 – Botafogo, CEP: 22.250-906; (iii) Marcelo Silveira da
Rocha, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade
RG nº 3.118.015-9, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/ME sob o nº 008.285.30610, residente e domiciliado na Cidade de Aracaju, no estado Sergipe, com escritório na
Rua Ministro Apolônio Sales, n° 81, Inácio Barbosa, Aracaju, Sergipe; CEP: 49.040230. 6.1.6. Os Conselheiros eleitos declaram que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) não
estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração
de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei das S.A.; (iii)
atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei
das S.A.; (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma do inciso I do § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não tem
nem representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do §
3º do art. 147 da Lei das S.A.; e (vi) não são pessoas expostas politicamente, conforme
definição prevista na regulamentação aplicável; consoante Docs. 1 que, numerados e
autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. 6.2. Em Assembleia Geral
Extraordinária: 6.2.1 Autorizar, por unanimidade dos acionistas presentes, 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. 6.2.2 Fixar, por unanimidade dos acionistas presentes, o
montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o
exercício de 2012 no montante de até R$ 4.397.253,51 (quatro milhões, trezentos e
noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos) cabendo ao Conselho de Administração a sua distribuição. 7. Documentos arquivados
na sede social: Procuração. 8. Aprovação e Encerramento: Oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em
livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida,
achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. O registro da presença dos acionistas na presente ata e Livro de Presença de Acionistas foi realizado
com a assinatura do presidente da mesa. Presidente: Guilherme Fiuza Muniz. Secretária: Keili Uema do Carmo Vilibor. Acionista: Rede Energia Participações S/A, representada por seu bastante procurador João Paulo Moraes e Silva Paes de Barros. Presidente Prudente, 28 de abril de 2022. Certifico que a presente é cópia fiel da ata
lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Keili Uema do Carmo Vilibor - Secretária. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 292.391/22-5 em
08/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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