EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. – ENERSUL
CNPJ/MF nº 15.413.826/0001-50
NIRE 54.300.000.566
Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2014
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 09:00 horas do dia 11 de junho de 2014, na
sede social da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. – ENERSUL
(“Companhia”), localizada na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, na
Avenida Gury Marques, nº 8000, CEP 79072-900.
2. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nas edições de 27, 28 e 29 de
maio de 2014 nos jornais Correio do Estado (fls. 4, 6 e 6), e Brasil Econômico (fls. 15, 13 e
23) e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul (fls. 52, 63 e 42/43). Foram
também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução
Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada.
3. PRESENÇA: Presentes Acionistas representando 99,93% do capital votante da
Companhia, constituindo, portanto, quorum legal para instalação e deliberação das
matérias constantes da ordem do dia, conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença
de Acionistas”.
4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Guilherme Fiuza Muniz e
secretariados pela Sra. Marilda Nascimento dos Santos.
5. ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre (i) o aumento de capital da Companhia,
no valor de R$62.181.296,88 (sessenta e dois milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e
noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), com a emissão de 4.675.285.480 novas
Ações Ordinárias de emissão da Companhia, mediante a capitalização de Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital pela Acionista Rede Energia S.A. (“AFAC”), observado o
exercício do direito de preferência pelos demais Acionistas da Companhia, nos termos do
Artigo 171 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) a reforma integral
do Estatuto Social da Companhia, de forma a adequá-lo às políticas do novo grupo
controlador, o Grupo Energisa; (iii) o encerramento da Reserva Estatutária de
Investimentos, bem como destinação de eventuais recursos; (iv) a aprovação do Regimento
Interno da Diretoria; e (v) a eleição do membro do Conselho de Administração indicado
pelos empregados da Companhia nos termos do Artigo 12, parágrafo 2º, do Estatuto Social
vigente.
6. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que
a Ata da Assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo
apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o Artigo 130, § 1º da Lei
das S.A. Informou, ainda, que documentos ou propostas, declarações de voto ou
dissidências sobre as matérias a serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito à
Mesa que, para esse fim, seria representada pela Secretária da Assembleia. Os Senhores
Acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e tomaram as
deliberações que seguem:

6.1. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o aumento do
capital social da Companhia, por subscrição particular, no valor de R$62.181.296,88
(sessenta e dois milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta
e oito centavos), com a emissão de 4.675.285.480 (quatro bilhões, seiscentos e setenta e
cinco milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentas e oitenta) Ações Ordinárias da
Companhia, a serem subscritas e integralizadas pela Acionista Controladora, a Rede
Energia S.A., mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital,
respeitado o exercício de preferência por acionistas minoritários, conforme descrito na
proposta da administração respectiva (“Aumento de Capital”).
6.1.1. O preço de emissão será de R$13,30 (treze reais e trinta centavos) por lote de 1.000
(mil) ações, tendo sido fixado com base na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado
aplicada para cálculo do valor das ações da Companhia. O Sr. Presidente esclareceu que o
valor total do aporte de capital na Companhia é uma obrigação do novo grupo controlador,
o Grupo Energisa, que nos termos do Plano ANEEL se comprometeu a aportar recursos na
Companhia após a transferência do controle, de modo a recuperar e corrigir as falhas e
transgressões que ensejaram a intervenção pela ANEEL.
O Laudo de Avaliação que serviu de base para fixação do preço de emissão das Ações foi
feito pela empresa especializada Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., com base
no valor contábil e pelo Fluxo de Caixa Descontado. A estimativa de valor justo da
Companhia foi calculada seguindo a premissa da continuidade do negócio, destacando que
tal expectativa é um valor “intrínseco”, que reflete a taxa de retorno exigida pelos
investidores, mas, eventualmente, não representa a natureza do potencial comprador e/ou
de sua estratégia de pós-aquisição.
6.1.2. Nos termos do Artigo 171 da Lei das S.A., será facultado aos Acionistas o exercício
do direito de preferência para a subscrição das novas Ações da Companhia, na proporção
de 8,0000000% sobre suas respectivas posições acionárias nesta data (11/06/2014). O
prazo para o exercício do direito de preferência será de 30 (trinta) dias contados a partir do
dia 12 de junho de 2014, dia da publicação do Aviso aos Acionistas, o qual conterá os
demais termos e condições para o exercício do direito de preferência, encerrando-se em 11
de julho de 2014. As Ações da Companhia adquiridas a partir do dia 12 de junho de 2014,
inclusive, serão negociadas ex-direitos de subscrição e não farão jus ao direito de
preferência para subscrição das Ações emitidas no âmbito do aumento de capital.
As frações de Ações resultantes do exercício do direito de preferência na subscrição do
Aumento de Capital serão arredondadas para cima, para o número inteiro mais próximo se
a fração resultante for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) de ação; ou para baixo, para
o número inteiro mais próximo, se a fração resultante for inferior a 0,5 (cinco décimos) de
ação.
6.1.3. No momento do exercício do direito de preferência, os subscritores que desejarem
reservar sobras das ações não subscritas no direito de preferência deverão manifestar tal
reserva no Boletim de Subscrição.
Caso algum Acionista decida efetuar a reserva de Ações não subscritas, deverá, no ato da
assinatura do respectivo Boletim de Subscrição, efetuar o adiantamento, em moeda
corrente nacional, à vista, do valor correspondente ao montante de Ações reservadas,
sujeitando-se ao rateio que será proporcional às sobras solicitadas.

As reservas serão automaticamente e de pleno direito convertidas em subscrição de Ações
(a) pelos totais discriminados nos Boletins de Subscrição, se não houver rateio; ou (b)
pelos totais que resultarem do respectivo rateio. Havendo excesso de reservas de Ações, a
Companhia se obriga à restituição do valor correspondente, apurado após a efetivação do
rateio acima mencionado, no mesmo local da subscrição, a partir de 2 (dois) dias úteis
contados do fim do direito de preferência. Este valor será corrigido de acordo com a
variação da taxa CDI, desde a data da reserva efetuada até a data da efetiva devolução do
numerário correspondente ao eventual rateio decorrente do excesso da reserva.
6.1.4. As Ações Ordinárias a serem emitidas em decorrência do Aumento de Capital serão
idênticas às Ações Ordinárias da Companhia já existentes e conferirão os mesmos direitos
aos seus titulares, participando de forma integral em quaisquer distribuições de dividendos
e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia após o
Aumento de Capital.
6.2. Tendo em vista a deliberação tomada nesta Assembleia, o Artigo referente ao
capital social do Estatuto Social da Companhia é alterado e passará a vigorar com a
seguinte redação:
“O capital social é de R$595.649.567,62 (quinhentos e noventa e cinco milhões,
seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e
dois centavos), dividido em 63.116.354.043 (sessenta e três bilhões, cento e
dezesseis milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e três) Ações
Ordinárias, todas sem valor nominal.”
6.3. Aprovar a reforma integral do Estatuto Social da Companhia para refletir as
deliberações tomadas nesta Assembleia, bem como para adequá-lo às políticas do novo
grupo controlador, o Grupo Energisa, nos termos do Anexo I.
6.3.1. Tendo em vista que a totalidade do aumento de capital social será integralizada
mediante a capitalização do AFAC efetivado pela acionista Rede Energia S.A, respeitado o
direito de preferência dos demais Acionistas, não haverá assembleia para homologação do
aumento.
6.4.

Aprovar o encerramento da Reserva Estatutária de Investimentos.

6.5.

Aprovar o Regimento Interno da Diretoria, nos termos do Anexo II.

6.6. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a eleição da Sra.
Maria Ângela Brum Farias da Silva, brasileira, casada, engenheira civil, residente e
domiciliada na cidade de Campo Grande/MS, com endereço comercial na Avenida Gury
Marques, nº 8000, CEP 79072-900, portadora da Carteira de Identidade RG nº
090.610.802-2, expedida pelo Ministério do Exército do Mato Grosso do Sul e inscrita no
CPF/MF sob nº 887.750.977-53, ao cargo de membro do Conselho de Administração,
escolhida por empregados ativos da Companhia nos termos do Artigo 12, parágrafo 2º do
Estatuto Social vigente até a presente data.
6.6.1. O membro do Conselho de Administração ora eleito será empossado em seu cargo
mediante assinatura do Termo de Posse a ser lavrado em livro próprio, quando prestará a
Declaração de Desimpedimento para a prática de atividades empresariais e a administração

de sociedades, bem como a Declaração exigida pela Instrução Normativa da CVM nº
367/02.
6.7. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias ou
convenientes à efetiva implementação das deliberações aprovadas nesta Assembleia.
7.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e
inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a
presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente
da Mesa: Guilherme Fiuza Muniz. Secretária da Mesa: Marilda Nascimento dos Santos.
Acionistas: Rede Energia S.A. – Em recuperação Judicial e Rede Power do Brasil S.A.
representadas por seu bastante Procurador Guilherme Fiuza Muniz. A presente Ata é cópia
fiel da original lavrada em livro próprio. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
- Registro nº 54380931, em 16/06/2014. Nivaldo Domingos da Rocha. Secretário-Geral.

ANEXO I
À Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul
S.A. – ENERSUL realizada em 11 de junho de 2014.

ESTATUTO SOCIAL
EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL
CNPJ/MF nº 15.413.826/0001-50
NIRE 54.300.000.566
Companhia Aberta

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, FILIAIS, OBJETO E DURAÇÃO

Art. 1º EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. ENERSUL é uma sociedade por ações, regida pelo presente Estatuto e pelas leis vigentes
e tem sua sede e foro na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia
poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências de representação, escritórios e quaisquer
outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Art. 2º

Os fins da Companhia são:

a) a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, podendo estudar,
planejar, projetar, desenvolver, construir e explorar os respectivos sistemas, bem como
prestar serviços correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser delegados, e praticar os
demais atos necessários à consecução dos seus objetivos;
b) gerir ativos de distribuição de energia, em suas diversas formas e modalidades, bem
como estudar, planejar, desenvolver e implantar projetos de distribuição de energia;
c) prestar quaisquer serviços, de natureza pública ou privada, correlatos à gestão de ativos
de distribuição de energia, em suas diversas formas e modalidades;
d) contribuir para a preservação do meio ambiente no âmbito de suas atividades, bem
como participar em programas sociais de interesse comunitário;
e) aquisição de títulos do mercado de capitais; e
f) ampliação de suas atividades a todo e qualquer ramo que, direta ou indiretamente, tenha
relação com os objetivos sociais da Companhia.
Art. 3º

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Art. 4º O capital social é de R$595.649.567,62 (quinhentos e noventa e cinco
milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e
dois centavos), dividido em 63.116.354.043 (sessenta e três bilhões, cento e dezesseis
milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e três) Ações Ordinárias, todas sem
valor nominal.
§ 1º

As Ações Ordinárias serão Nominativas.

§ 2º A Companhia poderá emitir Ações Preferenciais Nominativas, com as
seguintes características:
I – sem direito a voto;
II – prioridade no caso de reembolso do capital, sem prêmio;
III – prioridade na distribuição de dividendos mínimos, não cumulativos, de 10%
(dez por cento) ao ano sobre o capital próprio atribuído a essa espécie de Ações, dividendo
a ser entre elas rateado igualmente;
IV – direito de participar - depois de atribuído às Ações Ordinárias dividendo igual
ao mínimo previsto no inciso “III” supra - da distribuição de quaisquer dividendos ou
bonificações, em igualdade de condições com as Ações Ordinárias.
§ 3º As Ações Preferenciais sem direito de voto, adquirirão o exercício desse
direito se a Companhia, durante três exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos
fixos ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até que passe a efetuar o
pagamento de tais dividendos.
§ 4º A transferência de propriedade das Ações Nominativas só poderá ser
efetuada no escritório central da Companhia.
§ 5º

O desdobramento de títulos múltiplos será efetuado a preço não superior ao

custo.
Art. 5º Observado que o número de Ações Preferenciais sem direito a voto, ou
com voto restrito, não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do total das Ações emitidas, a
Companhia fica desde já autorizada:
I - a aumentar o número das Ações Ordinárias sem guardar proporção com as
Ações Preferenciais de qualquer classe então existente;
II - a aumentar o número das Ações Preferenciais de qualquer classe sem guardar
proporção com as demais classes então existentes ou com as Ações Ordinárias;
III - a criar classes de Ações Preferenciais mais favorecidas ou não que as já
existentes ou que vierem a existir.

Art. 6º Independentemente de modificação estatutária e observado o disposto no
artigo anterior, a Companhia está autorizada a aumentar o capital social, por subscrição, até
o limite de 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) Ações.
Art. 7º Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração será
competente para deliberação sobre a emissão de Ações, estabelecendo:
I - se o aumento será mediante subscrição pública ou particular;
II - as condições de integralização em moeda, bens ou direitos, o prazo e as
prestações de integralização;
III - as características das Ações a serem emitidas (quantidade, espécie, classe,
forma, vantagens, restrições e direitos);
IV - o preço de emissão das Ações.
Art. 8º Dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com plano aprovado
pela Assembleia Geral, a Companhia poderá outorgar opção de compra de Ações a seus
administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia
ou a sociedades sob seu controle.
Art. 9º Quando houver direito de preferência dos antigos Acionistas, o prazo
para seu exercício, se não se estipular outro maior, será de 30 (trinta) dias contados de um
dos dois seguintes eventos que antes ocorrer:
I - primeira publicação da Ata ou do Extrato da Ata que contiver a deliberação de
aumento de capital; ou
II - primeira publicação de específico Aviso aos Acionistas, quando este for feito
pela administração.
Art. 10. Poderão ser emitidas sem direito de preferência para os antigos
acionistas, Ações de qualquer espécie, debêntures conversíveis em Ações e bônus de
subscrição, desde que a respectiva colocação seja feita mediante venda em bolsa ou
subscrição pública ou, ainda, mediante permuta de Ações, em oferta pública de aquisição
de controle, nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404/76. Fica também excluído o
direito de preferência para subscrição de Ações nos termos de lei especial sobre incentivos
fiscais.
Art. 11. Por decisão do Conselho de Administração, a Companhia poderá passar a
manter suas Ações Nominativas sob a forma escritural, em contas de depósito, em nome de
seus titulares, em instituição financeira que designar, sem emissão de certificados.
Art. 12. O Acionista que, nos prazos marcados, não efetuar o pagamento das
entradas ou prestações correspondentes às Ações por ele subscritas ou adquiridas ficará de
pleno direito constituído em mora, independente de notificação ou de interpelação judicial
ou extrajudicial, sujeitando-se ao pagamento dos juros de 1% (hum por cento) ao mês, da

correção monetária e da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor daquelas prestações ou
entradas.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIAS GERAIS DOS ACIONISTAS
Art. 13. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro
primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre
que os interesses sociais o exigirem.
§ 1.º A mesa da Assembleia Geral será composta de um presidente e um
secretário, sendo aquele escolhido por aclamação ou eleição e este nomeado pelo
presidente da Assembleia Geral, a quem compete dirigir os trabalhos, manter a ordem,
suspender, adiar e encerrar as reuniões.
§ 2.º Os representantes legais e os procuradores constituídos, para que possam
comparecer às Assembleias Gerais, deverão fazer a entrega dos respectivos instrumentos
de representação ou mandato na sede da Companhia, até 48 horas antes da reunião.
§ 3.º Quinze dias antes da data das Assembleias Gerais, ficarão suspensos os
serviços de transferências, conversão, agrupamento e desdobramento de certificados.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO
Art. 14. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e
uma Diretoria.
Art. 15. A remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria será
fixada pela Assembleia Geral e sua divisão entre os membros de cada órgão será
determinada pelo Conselho de Administração.

SEÇÃO I
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 16. O Conselho de Administração será composto por no mínimo 3 (três) e no
máximo 6 (seis) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato por 2
(dois) anos, podendo ser reeleitos. Findos, normalmente, os mandatos, permanecerão em
seus cargos até a investidura dos novos Conselheiros eleitos.
§ 1.º Os Conselheiros elegerão o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de
Administração na primeira reunião do órgão, após sua posse.
§ 2.º Será assegurada a indicação de 1 (um) empregado ativo da Companhia para
integrar o Conselho de Administração, escolhido em processo eleitoral por empregados
ativos da Companhia, com base em Regulamento Eleitoral aprovado pela Diretoria da
Companhia.

Art. 17. Além das atribuições que lhe são conferidas por lei e por este Estatuto,
compete ao Conselho de Administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
II - eleger e destituir os Diretores da Companhia;
III - fixar as atribuições dos Diretores, observadas as normas deste Estatuto e as
fixadas pelo próprio Conselho de Administração no Regimento Interno da Diretoria;
IV - fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e
papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de
celebração, e quaisquer outros atos;
V - convocar as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias;
VI - manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria;
VII - aprovar o orçamento anual da Companhia;
VIII - por proposta da Diretoria, deliberar sobre a declaração de dividendos
intermediários à conta do lucro apurado em balanço semestral ou em períodos menores,
observados, neste último caso os limites legais;
IX - por proposta da Diretoria, deliberar sobre a declaração de dividendos
intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último
balanço anual ou semestral;
X - autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, em consórcios,
"joint ventures", subsidiárias integrais, sociedades em conta de participação e em outras
formas de associação e empreendimentos com terceiros, no país ou no exterior;
XI - autorizar a alienação das participações mencionadas na alínea imediatamente
anterior, desde que exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de
Administração no Regimento Interno da Diretoria;
XII – definir, para a Diretoria, como serão exercidos os respectivos direitos que
decorrem da posição de Companhia como sócia ou participante;
XIII - autorizar a prática de atos que tenham por objeto renunciar a direitos ou
transigir, bem como a prestar fiança em processos fiscais, desde que qualquer desses atos
exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no
Regimento Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a
Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada, direta ou indiretamente;
XIV - autorizar a aquisição de Ações da própria Companhia, para cancelamento ou
permanência em tesouraria, e, neste último caso, deliberar sobre sua eventual alienação;
XV - autorizar a prática de atos que importem na constituição de ônus reais ou na
alienação referentes a bens do seu ativo permanente, desde que qualquer desses atos
exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no

Regimento Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a
Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada, direta ou indiretamente;
XVI - autorizar a prática de quaisquer atos que importem em obrigação para a
Companhia ou na liberação de terceiros de obrigações para com a mesma, observadas as
normas e/ou limites fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento
Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e
qualquer sociedade que seja por ela controlada, direta ou indiretamente;
XVII - autorizar a realização de contratos com os Administradores, Acionistas
Controladores ou com sociedade em que os Administradores ou Acionistas Controladores
tenham interesse, exceto com as sociedades controladas direta ou indiretamente pela
Companhia;
XVIII - deliberar sobre a outorga de opção de compra de Ações a seus
administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia
ou à sociedade sob seu controle;
XIX - deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, notas promissórias
comerciais ou quaisquer outros títulos e valores mobiliários autorizados pela legislação,
observadas as formalidades legais;
XX - escolher e destituir os auditores independentes;
XXI – autorizar a assinatura de mútuo, nota ou outro instrumento de dívida, desde
que qualquer desses atos exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio
Conselho de Administração no Regimento Interno da Diretoria, sendo dispensada essa
autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada
direta ou indiretamente, inclusive a outorga de garantias reais e/ou pessoais;
XXII – autorizar a prática de atos gratuitos, a concessão de fiança ou garantia a
obrigação de terceiro ou a assunção de obrigação em benefício exclusivo de terceiros, por
parte da Companhia, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e
qualquer sociedade que seja por ela controlada direta ou indiretamente, inclusive a outorga
de garantias reais e/ou pessoais; e
XXIII - resolver sobre os casos omissos neste Estatuto.
Art. 18. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a
cada bimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo.
§ 1.º As convocações serão feitas por seu Presidente, por correio eletrônico, carta
ou telegrama, com antecedência mínima de 3 (três) dias.
§ 2.º As reuniões do Conselho de Administração se instalarão com a presença da
maioria de seus membros em exercício.
§ 3.º As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria
dos votos dos conselheiros presentes.

§ 4.º Os Conselheiros poderão se fazer representar por um de seus pares, munidos
de poderes expressos, inclusive para votar, bem como participar das reuniões por vídeo ou
teleconferência, desde que presentes a maioria dos membros do Conselho de
Administração sendo considerados presentes à reunião e devendo confirmar seu voto
através de declaração por escrito encaminhada ao Presidente do Conselho de
Administração por carta, fac-símile ou correio eletrônico antes do término da reunião. Uma
vez recebida a declaração, o Presidente do Conselho de Administração ficará investido de
plenos poderes para assinar a Ata da reunião em nome desse Conselheiro.
Art. 19. Além de suas atribuições como Conselheiro, são atribuições específicas
do Presidente do Conselho de Administração:
I - convocar as reuniões ordinárias (ou fixar as datas em que periodicamente estas
ocorrerão) e convocar as reuniões extraordinárias do Conselho de Administração;
II - instalar e presidir as reuniões e supervisionar os serviços administrativos do
Conselho de Administração;
III - comunicar à Diretoria, aos Acionistas e à Assembléia Geral, quando for o
caso, as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração;
IV - firmar as deliberações do Conselho de Administração que devam ser expressas
em resoluções, para conhecimento ou cumprimento dos diretores e do próprio Conselho de
Administração;
V - dar o voto de qualidade em caso de empate, além de seu próprio voto.
Art. 20. Incumbe ao Vice-Presidente do Conselho de Administração substituir o
Presidente durante suas ausências ou impedimentos temporários. No caso de vaga, terá as
atribuições do Presidente, até que outro seja eleito pela primeira Assembleia Geral que vier
a se realizar.
SEÇÃO II
DIRETORIA
Art. 21. A Diretoria será composta por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 8 (oito)
membros, residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de
Administração, com mandato por 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Findos normalmente
os mandatos, permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos Diretores eleitos.
§ 1.º No caso de vaga na Diretoria além das permitidas no caput, o Conselho de
Administração, no período de 30 (trinta) dias a contar da vacância, elegerá um novo
Diretor para completar o mandato do substituído.
§ 2.º O Conselho de Administração estabelecerá a composição da Diretoria, bem
como fixará as atribuições de cada um de seus membros, nomeando dentre eles um
Diretor-Presidente ao qual competirá, privativamente, representar a Companhia, em juízo,
ativa ou passivamente, recebendo citação inicial.

§ 3.º O Conselho de Administração também designará, entre os Diretores, aquele
incumbido das funções de Diretor de Relações com Investidores, a quem caberá divulgar
os atos ou fatos relevantes ocorridos nos negócios da Companhia, bem como cuidar do
relacionamento da Companhia com todos os participantes do mercado e com suas
entidades reguladoras e fiscalizadoras.
§ 4.º Na ausência ou impedimento de qualquer dos Diretores, suas atribuições
serão exercidas pelo Diretor que dentre os demais seja escolhido e designado pelo
Conselho de Administração.
CAPÍTULO V
CONSELHO CONSULTIVO
Art. 22. A Companhia poderá ter um Conselho Consultivo composto de até 6
(seis) membros, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração e
com mandato pelo prazo de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo único.
O Conselho de Administração, ao eleger os membros do
Conselho Consultivo, fixará os seus honorários.
Art. 23. Os conselheiros elegerão o presidente do Conselho Consultivo.
Art. 24. Competirá ao Conselho Consultivo, sempre reservadamente:
I - aconselhar a administração na orientação superior dos negócios sociais;
II - pronunciar-se sobre assuntos ou negócios da Companhia que lhe forem
submetidos a exame; e
III - transmitir ao Conselho de Administração informações e dados técnicos,
econômicos, industriais ou comerciais concernentes aos objetivos sociais da Companhia e
das sociedades em que esta participar, apresentando sugestões e recomendações.
Art. 25. O Conselho Consultivo reunir-se-á quando convocado por seu Presidente
ou pelo Conselho de Administração, por correio eletrônico, carta ou telegrama, com a
antecedência mínima de 3 (três) dias. As reuniões do Conselho Consultivo se instalarão
com a presença da maioria de seus membros. As deliberações serão tomadas por maioria
de votos dos presentes.
CAPÍTULO VI
CONSELHO FISCAL
Art. 26. A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) a 5 (cinco)
membros efetivos e suplentes em igual número, o qual só entrará em funcionamento nos
exercícios sociais em que for instalado pela Assembleia Geral que eleger os respectivos
titulares, fixando-lhes a remuneração.
Art. 27. Os Conselheiros Fiscais terão as atribuições previstas em lei e, nos casos
de ausência, impedimento ou vacância, serão substituídos pelos Suplentes.

§ 1.º Para que o Conselho Fiscal possa funcionar, será necessária a presença da
maioria de seus membros.
§ 2.º Caberá ao Conselho Fiscal eleger o seu Presidente na primeira reunião
realizada após sua instalação.
CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS
Art. 28. O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano.
Art. 29. As demonstrações financeiras e a destinação dos resultados obedecerão
às prescrições legais e às deste Estatuto.
Parágrafo único.
A Companhia levantará balanços semestrais, podendo fazê-lo
também, a critério da administração, trimestralmente ou em períodos menores. Nos termos
da regulamentação aplicável, os balanços referidos neste Parágrafo Único deverão
acompanhar relatório contemplando resultados de estudos, auditados por empresa
independente, contendo projeção dos fluxos de caixa que demonstrem a viabilidade de sua
implementação, com informações suficientes que suportem tal pretensão.
Art. 30. Satisfeitos os requisitos e limites legais, os Administradores da
Companhia terão direito a uma participação de até 10% (dez por cento) sobre os resultados
do período, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda.
O Conselho de Administração decidirá sobre a distribuição desta quota entre Conselheiros
e Diretores.
Art. 31. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados na
constituição de Reserva Legal de que trata o art. 193, da Lei nº 6.404/76.
Art. 32. A Companhia distribuirá, entre todas as espécies de suas Ações, como
dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício,
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei n.° 6.404/76.
Art. 33. Poderão ser pagos ou creditados, pela Companhia, juros sobre o capital
próprio, imputando-se o respectivo valor ao dos dividendos obrigatórios previstos no art.
32 supra, de acordo com a Lei n.° 9.249/95 e suas modificações havidas ou que venham a
ocorrer.
CAPÍTULO VIII
DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO
Art. 34. A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção, nos casos
previstos em lei. Durante o período de liquidação será mantido o Conselho de
Administração, competindo-lhe nomear o Liquidante.

ANEXO II
À Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul
S.A. – ENERSUL realizada em 11 de junho de 2014.

REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA
EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL
CNPJ/MF nº 15.413.826/0001-50
NIRE 54.300.000.566
Companhia Aberta
Art. 1º
A Diretoria da EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO
SUL S.A. - ENERSUL será composta de 5 (cinco) até 8 (oito) membros, sendo 1 (um)
Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor Administrativo e de Controles, 1 (um) Diretor
Financeiro, que exercerá também a função de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor
de Assuntos Regulatórios e Estratégia, 1 (um) Diretor Técnico e Comercial, e 3 (três)
Diretores sem designação específica.
Art. 2º

O Conselho de Administração poderá:

I – estabelecer que um Diretor tenha sob sua responsabilidade mais de uma área;
II – dividir setores de uma área entre outros Diretores;
III – deliberar que um Diretor substitua outro em suas ausências ou impedimentos
temporários.
Art. 3º

Compete ao Diretor-Presidente:

I – convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
II – representar a Diretoria junto ao Conselho de Administração;
III – relatar o orçamento anual ao Conselho de Administração;
IV – exercer a supervisão da administração geral da Companhia, coordenando e
orientando as atividades dos demais Diretores.
Art. 4º

Compete ao Diretor Administrativo e de Controles:

I – dirigir a área de recursos humanos da Companhia;
II – elaborar o orçamento dessa área;

III – dirigir a área de suprimentos, viagens e transportes da Companhia; e
IV – coordenar a elaboração do orçamento desses setores.
Art. 5º

Compete ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:

I – dirigir a área econômico-financeira da Empresa;
II – supervisionar os serviços contábeis e de gestão e controle financeiro da
Empresa;
III – coordenar a elaboração e o acompanhamento do orçamento da Empresa;
IV – observado o disposto no Art. 8º, deverá acumular a função de Relações com
Investidores.
V – elaborar o orçamento dessa área.
Art. 6º

Compete ao Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia:

I – coordenar toda atividade da Companhia pertinente à regulação e estratégia de
atuação da empresa no Setor Elétrico.
II – elaborar o orçamento dessa área.
Art. 7º

Compete ao Diretor Técnico e Comercial:

I – dirigir as áreas técnica e comercial da Companhia; e
II – coordenar a elaboração do orçamento desses setores.
Art. 8º
Na forma da legislação em vigor, o Conselho de Administração atribuirá
ao Diretor Financeiro a função de Relações com Investidores, que poderá ou não ser
exercida cumulativamente com outras atribuições executivas.
Parágrafo único. O Diretor com a função de Relações com Investidores deve prestar
informações aos investidores e à Comissão de Valores Mobiliários, bem como manter
atualizado o registro da Companhia naquela entidade.
Art. 9º
Para a prática dos atos a seguir arrolados, serão necessárias as
assinaturas: (i) de 2 (dois) Diretores em conjunto; (ii) de 1 (um) Diretor em conjunto com a
de 1 (um) Procurador nomeado na forma do Art. 13 ou do Art. 14 deste Regimento Interno;
(iii) de 2 (dois) Procuradores, sendo 1 (um) deles nomeado na forma do Art. 13 e outro
nomeado na forma do Art. 13 ou do Art. 14 deste Regimento Interno; (iv) ou a assinatura

de quaisquer um deles individualmente, desde que devidamente autorizado pelo Conselho
de Administração da Companhia:
I – abrir, movimentar e encerrar contas em instituições financeiras, fazer retiradas,
emitir, endossar para quaisquer fins e descontar duplicatas, dar ordens de pagamento,
emitir cheques, endossar cheques para depósito em conta da Companhia e declarar, no
local apropriado dos cheques emitidos, a finalidade dos respectivos desembolsos.
II – contrair mútuo, empréstimos de qualquer natureza, financiamentos ou qualquer
instrumento de dívida em nome da Companhia, no país ou no exterior, através do mercado
de capitais ou de crédito bancário, sob a condição de que o Conselho de Administração
tenha aprovado tal contratação e sempre que as condições de contratação atendam aos
ditames previstos na Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro da
sua controladora Energisa S.A. aprovada pelo Conselho de Administração da Energisa
S.A.. Fica dispensada a aprovação do Conselho de Administração sempre que o total da
Dívida Financeira Líquida - conforme definida na alínea “a” abaixo - dividida pelo
LAJIDA Ajustado – conforme definido na alínea “b” abaixo - seja menor ou igual a 2,5x,
sendo que este cálculo já deverá considerar o empréstimo e/ou financiamento a ser tomado
e utilizará como base o último balancete apurado pela Companhia. Para tanto, as definições
de “Dívida Financeira Líquida” e “LAJIDA Ajustado” são as seguintes:
a) “Dívida Financeira Líquida” significa o valor calculado igual (a) à soma do
passivo referente a empréstimos, financiamentos, debêntures, encargos financeiros
provisionados e não pagos, notas promissórias (commercial papers), títulos emitidos
no mercado internacional (bonds, eurobonds, short term notes), parcelamentos de
impostos e contribuições, registrados no passivo, (b) diminuído pelos saldos de caixa
e aplicações financeiras de curto e longo prazo;
b) “LAJIDA Ajustado” significa o valor calculado igual ao resultado líquido relativo
a um período de 12 (doze) meses, e acrescido da participação de minoritários, do
imposto de renda, da contribuição social, do resultado não operacional, do resultado
financeiro, da amortização de ágio, da depreciação dos ativos, da participação em
coligadas e controladas, das despesas com ajuste de déficit de planos de previdência,
e da receita com acréscimo moratório sobre contas de energia elétrica.
III – alienar ou onerar bens e direitos da Companhia até o valor de dez milhões de
reais (R$ 10.000.000,00). No caso da alienação ou oneração de bens e direitos em garantia
de empréstimos e financiamentos, fica dispensada a aprovação do Conselho de
Administração sempre que as condições de contratação atendam aos ditames previstos na
Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro da sua controladora
Energisa S.A. aprovada pelo Conselho de Administração da Energisa S.A.
IV – realizar aplicações financeiras e operações com derivativos em nome da
Companhia, no país ou no exterior, mediante aprovação do Conselho de Administração.

Fica dispensada a aprovação do Conselho de Administração sempre que as condições de
contratação atendam aos ditames previstos na Política de Gestão de Riscos decorrentes do
Mercado Financeiro da sua controladora Energisa S.A. aprovada pelo Conselho de
Administração da Energisa S.A.
Art. 10. Além das competências exclusivas previstas em Lei, no Estatuto Social e
neste Regimento Interno da Companhia, será necessária a autorização do Conselho de
Administração para a prática de qualquer ato fora do curso normal dos negócios da
Companhia que importe obrigação, renúncia ou transação entre a Companhia e terceiros,
ressalvados aqueles já expressamente previstos em orçamento aprovado pelo Conselho de
Administração nos termos do Art. 17, VII, do Estatuto Social da Companhia.
§ 1.º Entre os atos fora do curso normal dos negócios da Companhia exemplificamse os seguintes:
I – a realização de qualquer investimento individual ou série de investimentos
relacionados de valor superior a vinte e cinco milhões de reais (R$25.000.000,00);
II –– a alienação ou oneração de bens da Companhia de valor superior a dez milhões
de reais (R$10.000.000,00); e
III – para todo e qualquer ato não mencionado nos incisos anteriores que envolva
valor anual superior a dez milhões de reais (R$10.000.000,00).
§ 2.º Entre os atos considerados dentro do curso normal dos negócios da Companhia
e que, consequentemente, prescindem de autorização do Conselho de Administração da
Companhia e deverão seguir o mesmo rito de aprovação pelos Diretores e/ou procuradores
conforme previsto no caput do Art. 9º, exemplificam-se os seguintes:
I – concessão de fianças, avais e/ou quaisquer outras garantias reais ou pessoais para
leilões de energia e operações financeiras realizadas pela Companhia ou por sociedades
que sejam por ela direta ou indiretamente controladas.
II - renunciar a direitos ou transigir, bem como prestar fiança em processos
administrativos ou judiciais de qualquer natureza da Companhia ou de suas controladas,
desde que os valores envolvidos não superem o montante de R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais).
III – aquisição ou alienação pela Companhia, sempre representada pelo Diretor
Financeiro ou terceiro por ele designado, de participações acionárias em sociedades
controladas pela Companhia, limitadas ao valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais)
e desde que na data da operação o total da Dívida Financeira Líquida dividida pelo
EBITDA Ajustado da Companhia resulte no índice menor que 2,5x, sendo que este cálculo

já deverá considerar a aquisição ou alienação e utilizará como base o último balancete
apurado pela Companhia.
§ 3º. O Conselho de Administração, ao autorizar a prática de qualquer ato ou
contrato, poderá expressamente determinar que quaisquer Diretores ou designar um Diretor
específico para representar individualmente a Companhia na sua execução ou assinatura,
independentemente das regras estabelecidas neste Regimento, bem como poderá autorizálo(s) a constituir procurador(es) para os fins indicados.
Art. 11.

Compete a cada Diretor, isoladamente:

I – constituir Procuradores para atuação em processos judiciais ou administrativos da
Companhia, com mandato sem prazo determinado e escolhidos dentre os profissionais
competentes do quadro de advogados da empresa ou de suas controladas, autorizando-os
também a nomear prepostos da Companhia que a representem em quaisquer questões junto
à Justiça do Trabalho e à Justiça Cível, nos termos da Lei.
II – nomear prepostos da Companhia para representá-la em quaisquer questões junto
à Justiça do Trabalho e à Justiça Cível, nos termos da Lei.
III – representar a Companhia na prática de atos de simples rotina administrativa,
inclusive os praticados perante repartições públicas em geral, autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista, Junta Comercial, Justiça do Trabalho, INSS,
FGTS e seus bancos arrecadadores, junto a concessionárias ou permissionárias de serviços
públicos, em atos que não importem em assunção de obrigações ou na desoneração de
obrigações de terceiros, para preservação de seus direitos em processos administrativos ou
de qualquer outra natureza, e no cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas ou
previdenciárias, no endosso de títulos para efeitos de cobrança ou depósito em contas
bancárias da Companhia e para fins de recebimento de intimações, citações, notificações
ou interpelações.
IV – representar a Companhia na execução ou assinatura de atos ou contratos, na
forma de específica deliberação do Conselho de Administração.
V - contratar a aquisição individual ou em conjunto de bens ou serviços pela
Companhia destinados às suas atividades operacionais, desde que tais contratações não
ultrapassem o valor anual de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), desde que
expressamente previstos em orçamento aprovado pelo Conselho de Administração nos
termos do Art. 17, VII, do Estatuto Social da Companhia.
VI – alienar ou onerar bens da Companhia de valor inferior a duzentos e cinquenta
mil reais (R$250.000,00).

Parágrafo único.
Para os fins previstos nos incisos I a VI deste Artigo, cada
Diretor, isoladamente, poderá constituir Procurador(es) com poderes especiais. Neste caso,
o instrumento de mandato deverá especificar a extensão dos poderes Outorgados, bem
como o prazo do mandato, salvo quando se tratar de mandato com poderes ad judicia, que
poderá ter prazo indeterminado.
Art. 12. Para todos os demais atos, contratos e documentos não mencionados nos
dispositivos acima que criem obrigações para a Companhia ou que exonerem terceiros de
obrigações para com ela e que não dependam de prévia autorização do Conselho de
Administração, nos termos do Estatuto Social, serão necessárias as assinaturas de 2 (dois)
dos Diretores, em conjunto, ou a de 1 (um) só Procurador por eles nomeado.
Art. 13. 2 (dois) Diretores, assinando em conjunto, poderão constituir
mandatários da Companhia para fins do disposto nos Arts. 9º e 10, devendo constar no
respectivo instrumento os atos, contratos ou operações que poderão praticar e a respectiva
duração que, no caso de mandato judicial ou para atuação em processos administrativos,
poderá ser por prazo indeterminado.
Art. 14. 2 (dois) Diretores, assinando em conjunto, poderão constituir
mandatários para os fins do disposto nos Arts. 9º e 10, sendo que o instrumento de
mandato deverá constar a extensão dos poderes Outorgados, bem como o prazo do
mandato. Além disso, tais mandatários deverão estar investidos nos cargos de diretores de
suas controladas ou coligadas, gerente, superintendente ou diretor empregado e deverá ser
especificado no instrumento de mandato um limite de alçada e o cargo ocupado pelos
outorgados.
Art. 15. Sem prejuízo do disposto no Art. 2.º, III, em casos de ausências ou
impedimentos temporários de um dos Diretores será observada a seguinte regra de
substituição:
I – do Diretor-Presidente pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
preferencialmente e, no caso de sua ausência ou impedimento temporário, pelo Diretor
Administrativo e de Controles;
II – do Diretor Administrativo e de Controles pelo Diretor-Presidente
preferencialmente e, no caso de sua ausência ou impedimento temporário, pelo Diretor
Técnico e Comercial;
III – do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores pelo Diretor-Presidente
preferencialmente e, no caso de sua ausência ou impedimento temporário, pelo Diretor
Técnico e Comercial;

IV – do Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia pelo Diretor-Presidente
preferencialmente e, no caso de sua ausência ou impedimento temporário, pelo Diretor
Técnico e Comercial.
V - do Diretor Técnico e Comercial pelo Diretor-Presidente preferencialmente e, no
caso de sua ausência ou impedimento temporário, pelo Diretor Administrativo e de
Controles.
Art. 16. Os valores em reais constantes deste Regimento Interno serão corrigidos
monetariamente segundo o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas a partir de junho de 2014.

