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Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Janeiro 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 09h00min do dia 31 de janeiro 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 assina-
turas 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 Srta. Bianca Gomes. 4. Ordem do Dia: 
Tendo em vista o disposto no Art. 10º, Parágrafo Primeiro, item (vii) do Estatuto Social da Companhia, 
deliberar sobre o fechamento e consumação da aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações 
de emissão da Rialma Transmissora de Energia III S.A., concessionária, por um período de 30 (trinta) 
anos, a contar de 11 de agosto de 2017, do serviço público para a construção, operação e manutenção 
do sistema de transmissão, composto pela Linha de Transmissão Queimada Nova II - Milagres II, 
em 500 kV, com extensão aproximada de 322km, nos termos do Contrato de Concessão do Serviço 
Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 41/2017 - ANEEL. 5. Deliberações Tomadas: Após 
aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, por unanimidade e sem qualquer oposição, 
ressalva, restrição ou protesto, todos os acionistas presentes, incluindo os acionistas detentores da 
totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia, representando a totalidade do capital 
social em circulação da Companhia, examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia 
e deliberaram o quanto segue: (i) Aprovar o fechamento e consumação da aquisição, pela Companhia, 
da totalidade das ações de emissão da Rialma Transmissora de Energia III S.A. (“Rialma III”), represen-
tativas de 100% (cem por cento) do capital social da referida companhia, a serem alienadas por Rialma 
Administração e Participações S.A., pelo Preço de Aquisição Base de R$390.000.000,00 (trezentos 
e noventa milhões de reais) e tendo como valor base de transação o montante de R$486.000.000,00 
(quatrocentos e oitenta e seis milhões de reais), conforme Contrato de Compra e Venda de Ações e 
Outras Avenças celebrado entre a Companhia e a Rialma Administração e Participações S.A. em 03 
de novembro de 2021, cuja cópia foi apresentada aos acionistas e se encontra arquivada na sede da 
companhia (“Contrato de Compra e Venda”), tendo em vista o cumprimento das condições preceden-
tes ao fechamento da referida operação, incluindo a aprovação prévia do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE), da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e dos Bancos BNB, Itaú 
e BTG, dentre outras; e (ii) Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos 
necessários à consumação e fechamento da operação descrita no item (i) acima. 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 Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações que, 
lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Juan Majada, presidente; Bianca 
Gomes, 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, 31 de janeiro de 
2022. Mesa: Bianca Gomes - Secretária. JUCESP nº 84.307/22-5 em 09/02/2022. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Terça-feira, 19/07/2022.
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