COMPANHIA FORÇA E LUZ CATAGUAZES-LEOPOLDINA
- COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF Nº 19.527.639/0001-58
NIRE n.º 31300040992
Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina
(“Companhia”), realizada em 25 de julho de 2007, lavrada em forma de sumário.
1) Data, hora e local: Aos 25 dias do mês de julho de 2007, às 8h, na sede da Companhia,
localizada na Praça Rui Barbosa, nº 80, em Cataguases (MG).
2) Quorum de instalação: Compareceram os acionistas que representavam a totalidade do capital
social, como se verificou pelas assinaturas no livro nº 1 de “Presença de Acionistas”, ficando
dispensada, pois, a publicação dos “Editais de Convocação”, conforme o disposto no parágrafo
4º do art. 133 da Lei nº 6.404/76. Ficam dispensadas também as publicações nos termos do art.
294 da Lei nº. 6.404/76.
3) Mesa: Presidente –Ivan Müller Botelho; Secretário – Eduardo Lopes Lobianco.
4) Deliberações tomadas por unanimidade:
4.1)

Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem
como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos
do art. 130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76;

4.2)

Aprovar o cancelamento das debêntures da 4ª Emissão de Debêntures da Companhia,
uma vez que os títulos mobiliários que integram a referida emissão permanecem na
tesouraria da Companhia.

5) Lavratura e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois
lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas da Companhia,
presentes nesta Assembléia. Assinaturas: Presidente – Ivan Muller Botelho; Eduardo Lopes
Lobianco – Secretário; Acionistas – Energisa S/A representada por Ricardo Perez Botelho; Ivan
Müller Botelho; Ricardo Perez Botelho; Antônio José de Almeida Carneiro; Marcílio Marques
Moreira; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; Maurício Perez Botelho; Francisco Ferreira
Quinteiro.

Confere com o original que se acha lavrado no livro
de registro de atas de assembléias gerais da
Companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina.
Cataguases, 25 de julho de 2007.

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Atendimento a Acionistas

