CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF n.º 03.467.321/0001-99
NIRE 51.300.001.179

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE ABRIL
DE 2014
1.

Data, Hora e Local: Realizada às 15:30 horas do dia 14 de abril de 2014, na sede
social da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade
de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, n.º 184.

2.

Convocação e Presença: Convocada nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social, e
instalada com a presença dos Conselheiros de Administração que esta ata
subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social.

3.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro Ricardo Perez Botelho, e
secretariados por João Paulo Paes de Barros.

4.

Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias: (i)
aprovação da cessão de direitos creditórios de titularidade da Companhia a
determinado fundo de investimentos em direitos creditórios a ser denominado Fundo
de Investimentos em Direitos Creditórios Energisa 4 - Centro Oeste ("FIDC"), direitos
creditórios esses oriundos da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica
aos consumidores da Companhia domiciliados na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato
Grosso (“Direitos Creditórios”) ( )
(
) ( )
das Quotas Subordinadas (conforme definidas abaixo), incluindo, mas não se
limitando a (a) negociação e celebração de todos os instrumentos, contratos e
documentos necessários à operacionalização da cessão dos Direitos Creditórios ao
FIDC, incluindo, mas não se limitando, o “
rato de Cessão e Aquisição de Direitos
Creditórios e Outras Av
”, o “
de Promessa de Subscrição e
Integralização de Quotas
”, o “
de Serviços de Centralização de
Recebimentos e Outras Av
” e os aditivos aos “
de Prestação de Serviços
de A
ã ” e (b) autorização para a prática de todos e quaisquer atos
necessários ao funcionamento do FIDC e à subscrição das Quotas Subordinadas
(conforme abaixo definidas) pela Companhia.

5.

Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão da matéria, os Conselheiros
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as seguintes
matérias: (i) aprovar a cessão, ao FIDC, dos Direitos Creditórios de titularidade da
Companhia, de tempos em tempos, durante o prazo d
,
v
,
A
Direito Creditórios em quantidade e em valor suficiente para
assegur
inicial equivalente a, no mínimo,
R$641.300.000,00 (seiscentos e quarenta e um milhões e trezentos mil reais),
,
A
da

,
,
privada ("Quotas Subordinadas"); (ii) aprovar a subscrição, pela Companhia, de
Quotas Subordinadas em quantidade suficiente para que seja atendido o índice de
cobertura do Fundo durante toda a vigência do FIDC,
v
sempre subordinada
( )
das Quotas
Subordinadas incluindo, mas não se limitando a (a) negociação e celebração de todos
os instrumentos, contratos e documentos necessários à operacionalização da cessão
dos Direitos Creditórios ao FIDC, incluindo, mas não se limitando ao: (a.1) “
de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Av
” (a.2) “
de
Promessa de Subscrição e Integralização de Quotas
” (a.3) “
de
Serviços de Centralização de Recebimentos e Outras Av
” e (a.4) os aditivos aos
“
de Prestação de Serviços de Arre
ã ” e (b) autorização para a prática
de todos e quaisquer atos necessários ao funcionamento do FIDC, à cessão de Direitos
Creditórios ao FIDC e à subscrição das Quotas Subordinadas pela Companhia.
6. Encerramento: Não havendo mais nada havendo a ser tratado, o Presidente deu a
reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Ricardo Perez Botelho –
Presidente. João Paulo Paes de Barros – Secretário. Conselheiros: Ivan Müller Botelho
(representado por Ricardo Perez Botelho); Ricardo Perez Botelho; Antonio Jose de
Almeida Carneiro; Maurício Perez Botelho (representado por Antonio José de Almeida
Carneiro); Wilson Couto Oliveira; Hélio Tito Simões de Arruda; e Wagner Montoro Junior
(representado por Wilson Coto Oliveira).
Confere com o original que se encontra
lavrado no Livro de Atas de Reuniões do
Conselho de Administração da Centrais
Elétricas Matogrossenses S.A.

Cuiabá, 14 de abril de 2014.
Mesa:
__________________________________ ___________________________________
Ricardo Perez Botelho
João Paulo Paes de Barros
Presidente
Secretário

