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Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Abril de 2022
1. Local, Dia e Hora: Na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), 
na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, CEP 04533-013, às 9h do dia 29 de abril de 2022. 2. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 
de Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas 
da Companhia. Nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º, os acionistas participaram da reunião por meio 
de video-conferência. 3. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan Majada, que convidou a Srta. Bianca 
Gomes para secretariar os trabalhos. 4. Ordem do Dia: Nos termos do Artigo 10, inciso (xi) do Estatuto 
Social da Companhia, deliberar sobre o pagamento dos dividendos prioritários ao acionista titular de 
100% (cem por cento) das ações preferenciais emitidas pela Companhia, apurados conforme o Acordo 
de Acionistas e Acordo de Investimentos da Companhia, ambos celebrados em 27 de fevereiro de 2019 
e arquivados na sede da Companhia. Os dividendos a serem pagos totalizam R$ 10.468.584,03 (dez 
milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais, e três centa-
vos), e serão pagos na presente data, em parcela única (“Dividendos”). 5. Deliberações Tomadas: 
Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, por unanimidade e sem qualquer oposição, 
ressalva, restrição ou protesto, os acionistas presentes, representando a totalidade do capital social da 
Companhia, examinaram e discutiram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram pela aprova-
ção do pagamento dos Dividendos. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi 
encerrada com a lavratura desta ata, que lida e conferida, foi tida conforme e por todos assinada. Mesa: 
Juan Majada, presidente; Bianca Gomes, secretária. Acionistas Presentes: Grupo Energía Bogotá S.A. 
ESP, Red Eléctrica Brasil Holding Ltda. e Itaú Unibanco S.A. São Paulo, 29 de abril de 2022. Confere 
com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Bianca Gomes - Secretária. JUCESP nº 240.577/22-0 
em 11/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Terça-feira, 19/07/2022.
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