Terça-feira, 19/07/2022.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/ME n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19 de abril 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 08h00 do dia 19 de abril de 2022. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo 13º, Parágrafo 2º, do Estatuto Social, em face da presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 13°, parágrafo 5°,
os membros do Conselho de Administração participaram da reunião por meio de video-conferência.
3. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan Majada Tortosa, que convidou para secretariar os trabalhos
a Srta. Bianca Gomes. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a aprovação da Política de Segurança
Cibernética da Companhia; (ii) a aprovação do Relatório Socioambiental; (iii) a alteração de membros
do Comitê de Finanças e Investimentos e a consequente atualização do regimento interno da Companhia para que conste essa alteração; (iv) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (v) a
celebração, pela subsidiária da Companhia, Argo IV Transmissão de Energia S.A., concessionária
do serviço público de transmissão de energia elétrica, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, Rua Tabapuã nº 841, 5° andar, Itaim Bibi, CEP: 04.533-013, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
27.965.588/0001-74, (“ARGO IV”) e CYMI O&M LTDA., sociedade limitada, localizada na Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia, Área Rural S/N, Chácara Sitio Roçado, nº 1000 Frente, Dom Jose Rodrigues,
Área Rural, CEP: 48.924-999, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.592.961/0001-56, (“CYMI”) de Contrato
de Prestação de Serviço de Operação e Manutenção, no valor de R$11.008.802,40 (onze milhões, oito
mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos), pelo prazo de 60 (sessenta) meses (“Contrato O&M”).
5. Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer
oposição, ressalva, restrição ou protesto, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram: (i) a Política
de Segurança Cibernética, a qual tem como objetivo definir as regras de segurança da informação a
serem observadas por todos os funcionários, na forma do Anexo I, apresentado a este Conselho; (ii) o
Relatório Socioambiental da Companhia, referente às informações da Companhia e suas subsidiárias
relativas ao ano de 2021, na forma do Anexo II, apresentado a este Conselho; (iii) a alteração de
membros do Comitê de Finanças e Investimentos, com a substituição de Carlos Puente e seu suplente
Jaime Portero por Emilio Cerezo Díez e sua suplente Rosa Velasco, e a consequente atualização do
regimento interno da Companhia; (iv) a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia,
com extensão do mandato até 31 de janeiro de 2024: (a) Sr. José Aloise Ragone Filho, brasileiro,
engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº M1398107 SSP/MG, inscrito no CPF/
ME sob nº 505.172.876-68, com endereço comercial na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51,
Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04533-013, para o cargo de Diretor-Presidente da
Companhia; (b) Sr. Paulo Heli Alves Ferreira, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de
identidade RG nº 11.427.698-3, inscrito no CPF/ME sob nº 077.545.497-43, com endereço comercial
na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP
04533-013, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; e
(c) Alexandre José Marqueti Fontes, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade
RG nº 17.651.532 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 068.077.618-48, com endereço comercial na
Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04533013, para o cargo de Diretor de Operações da Companhia. Os diretores 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 nº 367/2002 para a sua investidura como membros da Diretoria 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 da Diretoria da Companhia; (v) a celebração do Contrato O&M pela
ARGO IV com a CYMI, no valor de R$11.008.802,40 (onze milhões, oito mil, oitocentos e dois reais e
quarenta centavos), abaixo do business plan aprovado por este mesmo Conselho para aquisição do
ativo pela Companhia, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de maio de 2022, com o compromisso da ARGO IV em buscar negociar com a CYMI um anexo técnico a ser incluído no Contrato, com
o estabelecimento de indicadores de performance e de qualidade que objetivem a melhoria da gestão
dos serviços prestados. 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 Tortosa, presidente; Bianca Gomes, secretária. Conselheiros: Juan Majada Tortosa, Walter
Nestor Sciutto, Luis Velasco Bodega, Jorge André Tabares Angel, Andrés Baracaldo Sarmiento e Eva
Pagán Díaz. Confere com a original, lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, 19 de abril de
2022. Mesa: Bianca Gomes - Secretária. JUCESP nº 233.118/22-6 em 10/05/2022. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
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