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Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Maio de 2022
1. Local, Dia e Hora: Na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), 
na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
CEP 04533-013, às 09h30min do dia 30 de maio de 2022. 2. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em razão da presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social em circulação da Companhia, conforme assi-
naturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidiu os trabalhos 
o Sr. Juan Majada, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Angélica De Luca. 4. Ordem do 
Dia: aprovar a realização de um adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), pela Companhia 
à sua subsidiária Argo IV Transmissão de Energia S.A. 5. Deliberações Tomadas: Após aprovada a 
lavratura desta ata em forma de sumário, por unanimidade e sem qualquer oposição, ressalva, restri-
ção ou protesto, os acionistas com direito a voto presentes, representando a totalidade do capital social 
votante (para a matéria abaixo) da Companhia, examinaram e discutiram a matéria constante da ordem 
do dia e deliberaram aprovar que a Companhia conceda um adiantamento para futuro aumento de ca-
pital (AFAC) à sua subsidiária Argo IV Transmissão de Energia S.A., no valor de R$5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais). 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, 
lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do art. 130 da Lei 
das S.A.  que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Juan Majada, presi-
dente; Angelica De Luca, secretária. Acionistas: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica Brasil 
Holding Ltda. e Itaú Unibanco S.A. A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 
30 de maio de 2022. Mesa: Angélica De Luca - Secretária. JUCESP nº 288.007/22-0 em 06/06/2022. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Terça-feira, 19/07/2022.
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