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Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de maio de 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 20 de maio de 2022, às 10:30, na sede social da Enel Cien S.A. (“Companhia”), na 
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 601, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ,  
CEP: 20220-297. 2. Edital de Convocação: Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do Artigo 
124, § 4º da Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) diante da 
presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assina-
turas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Publicações: Relatório da Administração, Demons-
trações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes publicados no jornal Monitor Mercantil, no dia 29 de abril 
de 2022, às fls. 9 a 12, nos termos do art. 133 da Lei das Sociedades por Ações, ficando a Companhia dispensada de 
publicá-las no Diário Oficial do Estado por enquadrar-se nos termos do Art. 289, inc. I, Lei das Sociedades por Ações. 
Publicação do Aviso aos Acionistas previsto no caput do art. 133 da Lei das Sociedades por Ações, dispensada, na 
forma do §5º do mesmo artigo. 4. Presenças: Presente acionista representando a totalidade do capital social votante 
da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Guilherme Gomes Len-
castre, Presidente da Companhia; e o Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo – CRC RJ092563/0-1, representante 
da KPMG Auditores Independentes S.S., contratada pela Companhia para auditar as demonstrações financeiras do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, em atenção ao §1º do artigo 134 da Lei 6.404/76, esteve à disposi-
ção da Assembleia. 5. Mesa: Presidente – Guilherme Gomes Lencastre, Secretária – Maria Eduarda Fischer Alcure.  
6. Ordem do Dia: (i) Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da Adminis-
tração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhados do 
Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a consequente distribuição de dividendos; (iii) Eleição do Sr. Rosário Zacca-
ria para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, em substituição ao Sr. Guilherme Gomes Lencastre. (iv) 
Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2022. 7. Deliberações 
Tomadas pelos Acionistas Presentes: 7.1.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram aprovadas as contas da admi-
nistração da Companhia, o relatório de administração e as demonstrações financeiras ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes. 7.1.2 Quanto ao item (ii) da Ordem 
do Dia, foi dada ciência ao acionista de que a Companhia registrou, no exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021, um lucro líquido de R$150.224.326,00 (cento e cinquenta milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte 
e seis reais), tendo o acionista aprovado: (a) não destinar parcela do lucro líquido à reserva legal, nos termos do artigo 
193 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista que o saldo desta reserva atingiu limite de 20% do capital social 
da Companhia; e (b) destinar 100% do lucro líquido da seguinte forma: (i) o montante total de R$ 30.756.081,40 (trinta 
milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, oitenta e um reais e quarenta centavos), foi declarado à título de dividendo 
obrigatório; (ii) o montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) foi declarado à título de juros sobre o capital 
próprio sobre o lucro líquido imputáveis ao dividendo obrigatório; e (iii) o montante total de R$ 111.468.244,20 (cento 
e onze milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), declarado 
como dividendos complementares ao dividendo obrigatório. 7.1.3. Consignar que os dividendos e juros declarados nos 
termos dos itens (i) a (iii) acima, serão pagos até 31 de dezembro de 2022, em uma ou várias parcelas, conforme dispo-
nibilidade de caixa da Companhia, ao acionista detentor de ações da Companhia na data-base de 20 de maio de 2022.  
7.1.4. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição do Sr. ROSARIO ZACCARIA, italiano, separado, en-
genheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE nº G286510-G, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 063.959.897-82, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, 14401, 17º ao 23º and., conj. 
1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04794-000, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente, em 
substituição ao Sr. Guilherme Gomes Lencastre, que deixa o cargo nesta data. 7.1.5. O Diretor ora eleito terá mandato 
coincidente com os demais membros da Diretoria, ou seja, até o dia 13 de dezembro de 2024, e tomará posse de acordo 
com o art. 149 da Lei das Sociedades por Ações. O Diretor ora eleito declarou, para fins do disposto no § 1º do art. 147 
da Lei das Sociedades por Ações, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer 
a atividade empresária. 7.1.6. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovado o montante de até R$6.715.412,98 (seis 
milhões, setecentos e quinze mil, quatrocentos e doze reais e noventa e oito centavos) para a remuneração global anual 
dos administradores da Companhia até a próxima Assembleia Geral Ordinária. 8. Informações: 8.1. Foi informado aos 
acionistas que as publicações ordenadas pela Lei 6404/76 serão realizadas no jornal “Monitor Mercantil”. 9.  Encerra-
mento: 9.1 Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para a lavratura da pre-
sente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes, Enel Brasil S.A., representada pela  
Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure, bem como pelo Presidente da Assembleia Sr. Guilherme Gomes Lencastre e pela 
Secretária da Assembleia, Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure. Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022. Guilherme Gomes 
Lencastre - Presidente, Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. Enel Brasil. S.A.. Acionista: pp. Maria Eduarda Fischer 
Alcure. Jucerja em 11/07/2022 sob o nº 4990847. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Quinta-feira, 11/8/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 
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