Terça-feira, 19/07/2022.

Argo Energia Empreendimentos e Participacões S.A.

CNPJ7MF n• 24.624.551/0001•94 • NIRE 35.300.490.738
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 19 de Abril de 2022
1 Loca), PiaeHora: Na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. ("(&Jnpanbia"),
na Rua Tabapuã, 841, 5' andar, conjunto 51, ttaim Bibl, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 04533-013, às 09h30mln do dia 19 de abril de 2022. 2, Convocação e Presença: Convocação
dispensada, nos termos do art. 124, §4° da Lei n' 6.404n6 ("Lei..dilS...5.A."), em razão da presença de
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhiat conforme assinaturas constan•
tes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Registra-se, ainda, a presença: (i) do Sr. Fablan
Junqueira Souza (CRC n" 1 SP235639), na condição de representante da KPMG Audttores Indepen
dentes; e (ii) do Sr. Paulo Heli Alves Ferreira, na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Companhia, em atendimento ao disposto no artigo 134, § t ', da Lei das Sociedades por
Ações. Nos termos do artigo 9, parágrafo 2' do Estatuto Social da Companhia, os acionistas participa
ram da reunião por meio de video•conferência, 3.....Mes,a: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan Majada Tor
tosa, que convidou para secretariar os trabalhos a Srta. Bianca Gomes. 4 Ordem do Dia: deliberar
sobre (1) a prestação de contas da administração, exame, discussão e votação ao Relatório da Admi
nistração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a destinação
do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ili) a reeleição dos membros
do Conselho de Administração da Companhia; (lv) a ratificação do adiantamento para futuro aumento
de capital (AFAC) reaiizado pela Companhia em favor de sua subsidiária, Argo IV Transmissão de
Energia S.A. e (v) a autorização aos órgãos de administração da Companhia no sentido de aprovar o
efetivo aumento de capital social da Argo IV Transmissão de Energia S.A., decorrente da conversão do
AFAC mencionado no item (iv), mediante o exerclcio de voto na assembleia geral extraordinária desta

última, a ser convocada para tal finalidade. 5 Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura

desta ata em forma de sumário por unanimidade e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou pro
testo, os acionistas com direito a voto presentes, representando a totalidade do capital social votante
_
(para
as matérias abaixo) da Companhia, examinaram e disCtJtiram as matérias constantes da ordem
do dia e deliberaram o quanto segue: (i) Aprovar a prestação de contas da administração, o Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Indepen
dentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados no site do no
Jornal Monitor Mercantil e em sua versão impressa nas páginas 07 e 08, ambos em 01 de fevereiro de
2022, nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações. Nos termos do artigo 134, §3' da Lei
das Sociedades por Ações1 , referida aprovação exonera de responsabilidade os administradores da
Companhia; (li) declarar que o lucro apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, equivalente ao valor total de R$ 352.432.385,48, terá a seguinte destinação: (a) R$
17.621.619,27 serão destinados à conta reserva legal da Companhia, (b) R$ 3.348.107,66 serão desti
nados à conta de dividendos mínimos obrigatórios e (c) R$ 331.462.658,54 serão destinados à conta
de reservas de luc,os; (iil) aprovar a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração
da Companhia e de seus respectivos suplentes, para mandato de 2 (dois) anos, isto é, até a assembleia
geral de acionistas que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de
2023: Juan Majada Tortosa, cidadão espanhol, divorciado, advogado, portador do RNM n' F3258222
emitido pelo Sistema de Registro Nacional Migratório da Policia Federal, inscrito no CPF sob o nº
244.711.338-29, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n' 3144, 3' andar, ltaim Bibi, CEP 01451·000, para o cargo de Presidente do
Conselho de Administração e sua respecUva suplente Marina Sáez Pérez, espanhola, solteira, en�e
nheira. portadora do RMN n' F3258125 emitido pelo Sistema de R"lJistro Nacional Migratório da Policia
Federal, inscrita no CPF sob o n• 244.672.068·41, residente e domiciliado na capital do Estado de São
Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Uma, n' 3144, 3' andar, ltalm Blbi, CEP 01451-000;
Eva Pagán Díaz, cidadã espanhola, divorciada, engenheira, portadora do passaporte espanhol n'.
AAl901657, residente e domiciliada na Espanha, em Paseo dei Conde de los Gaitanes, 177, 28109
Alcobendas (Madrid), para o cargo de membro titular do Conselho de Administração e seu respectivo
suplente Emlllo Cerezo Diez, cidadão espanhol, casado, economista, portador do passaporte espa
nhol nº PAE502402, residente e domiciliado na Espanha, na Paseo dei Conde de los Gaitanes, 177,
28109 Alcobendas (Madrid); Angel Luls Mahoú Fernández, cidadão espanhol, casado, engenheiro,
portador do passaporte espanhol n'. AAJ093604, residente e domiciliado na Espanha, em Paseo dei
Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), para o cargo de membro titular do Conselho
de Administração da Companhia, e seu respectivo suplente Luls Velasco Bodega, cidadão espanhol,
casado, engenheiro, portador do passaporte espanhol n•. PAD592048, residente e domiciliado na Es
panha, em Paseo dei Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid); Andres Baracaldo
Sarmlento, cidadão colombiano, economista, portador do passaporte colombiano n'. PE160123, resi•
dente e domiciliado na Colômbia, em Carrera 19 88-69, Bogotá, para o cargo de membro titular do
Conselho de Administração da Companhia e seu respectivo suplente Juan Jacobo Rodríguez Gavl•
ria, cidadão colombiano, engenheiro elétrico, portador do passaporte colombiano nº . AP464154, resi•
dente e domiciliado na Colômbia, em Carrera 1O 73-20, Bogotá; Walter Nestor Sciutto, cidadão argen•
tino, engenheiro elétrico. portador do passaporte argentino nº. AAA318357, residente e domiciliado no
Peru, em Calle Cruz dei Sur, 397, Lima, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração.
e seu respectivo suplente Fredy Antonio Zuleta Oavlla, cidadão colombiano, engenheiro civil, porta
dor do passaporte colombiano n'. AQ191496, residente e domiciliado na Colômbia, em Carrera 9 7344, Bogotá; e Jorge Andrés Tabares Angel, cidadão colombiano, engenheiro, portador do passaporte
colombiano n' PE160636, residente e domiciliado na Colômbia, para o cargo de membro titular do
Conselho de Administração e seu respectivo suplente Miguel Angel Rajas Torres, cidadão colombia
no, engenheiro, portador do passaporte colombiano nº AQ840616, residente e domiciliado na Colôm
bia. Os conselheiros ora eleitos (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos
previstos no Art. 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM n' 36712002 para a sua investidura como
membros do Conselho de Administração da Companhia; (b) tomarão posse em seus cargos mediante
a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração da Companhia. (iv) ratificar o adiantamento para futuro aumento de
capital (AFAC) realizado pela Companhia em favor de sua subsidiária, Argo IV Transmissão de Energia
S.A., em 31 de Janeiro de 2022, no valor lotai de RS64.757.917,00 (sessenta e quatro milhões. setecen
tos e cinquenta e sete mil e novecentos e dezessete reais) ("AFAC"), tendo o referido AFAC sido reali•
zado por meio do pagamento, pela Companhia à Rialma Administração e Participações S.A., por conta
e ordem da Argo IV Transmissão de Energia S.A., de divida no mesmo valor; Mato continuo, autorizar
a diretoria da Companhia a aprovar o efetivo aumento de capital social da Argo IV Transmissão de
Energia S.A., decorrente da conversão do AFAC mencionado no item (i) acima, mediante o exercício
de voto na assembleia geral extraordinária desta última a ser convocada para tal finalidade, no valor
total de R$64.757.917,00 (sessenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e novecentos
e ctezessete reais), mediante a emissão de 64.757.917,00 (sessenta e quatro milhões, setecentos e
cinquenta e sete mil e novecentos e dezessete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de
emissão da Argo IV Transmissão de Energia S.A., ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma,
a serem totalmente subscritas pela Companhia e integralizadas por meio do e<édito detido pela Com
panhia contra a Argo IV Transmissão de Energia S.A. em razão do pagamenlo por conta e ordem
mencionado no item (i) acima: e (vi) Autorizar os órgãos de administração da Companhia a adotar todas
as medidas necessârias e a assinar todo e qualquer documento necessário para a implementação do
quanto acima deliberado e aprovado. 6 Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram en•
cerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no Pará
grafo 1' do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações que. lida e achada conforme, foi por todos os
presentes assinada. Mesa: Juan Majada Tortosa, presidente; Bianca Gomes, secretária. Acionistas
Presentes: Grupo Energia Bogotá S.A. ESP, Red Eléetrlca Brasil Holding Lida. e ltaú Unibanco S.A. A
presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 19 de abril de 2022. M.ei;a: Bianca
Gomes • Secretária. JUCESP nº 360.782122·0 em 13/07/2022. Gisela Simiema Ceschin • Secretária
Geral. ' - Art. 134. Instalada a assembleia-geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, à
leitura dos documentos referidos no artigo 133 e do parecer do conselho fiscal, se houver, os quais
serão submetidos pela mesa à discussão e votação. § 3° A aprovação. sem reserva, das demonstra
ções financeiras e das contas. exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro.
dolo, fraude ou simulação (artigo 286).
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