ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99
NIRE 51.300.001.179
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia
S.A. (“Companhia”), realizada em 13 de junho de 2018.
1. Data, Hora e Local: Aos 13 dias do mês de junho de 2018, às 14:30 horas, na Av. Pasteur, n°
110, 5° andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. Convocação e Presença: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de
Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros abaixo assinados,
verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião do
Conselho de Administração.
3. Mesa:

Presidente: Sr. Ivan Muller Botelho
Secretário: Sr. Guilherme Fiuza Muniz

4. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
4.1.

Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em
forma de sumário.

4.2.

Aprovar a distribuição de dividendos intercalares no montante total de R$ 223.530.520,18
(duzentos e vinte três milhões, quinhentos e trinta mil, quinhentos e vinte reais e dezoito
centavos) (“Montante Total de Dividendos”), equivalentes a R$ 1,04987948878 por ação
ordinária e preferencial, sendo (a) R$ 24.630.783,24 (vinte e quatro milhões, quatrocentos
e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) apurados
no balanço levantado pela Companhia até 31 de março de 2018, equivalentes a R$
0,11568601055 por ação ordinária e preferencial; e (b) de R$ 198.899.736,94 (cento e
noventa e oito milhões, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e trinta e seis reais e
noventa e quatro centavos) apurados no saldo da reserva de lucros de exercícios anteriores,
equivalentes a R$ 0,93419347823 por ação ordinária e preferencial.

4.3.

Aprovar, nos termos do artigo 4º, inciso III do Estatuto Social, que o valor de
R$ 99.187.264,17 (noventa e nove milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta
e quatro reais e dezessete centavos) do Montante Total de Dividendos, correspondente a
R$0,71136384470 por ação preferencial, seja destinado ao pagamento dos acionistas
preferencialistas, em cumprimento ao dividendo prioritário mínimo de 10% sobre o capital
social próprio.

4.4.

Em razão das deliberações aprovadas nos itens acima, aprovar, nos termos do artigo 4ª,
inciso IV do Estatuto Social, que o valor de R$ 52.269.671,54 (cinquenta e dois milhões,
duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro
centavos) do Montante Total de Dividendos, correspondente a R$0,71136384473 por ação
ordinária, seja destinado ao pagamento dos titulares de ações ordinárias, em cumprimento

do pagamento do dividendo igual ao mínimo previsto no inciso III do artigo 4º do Estatuto
Social, aprovado no item 4.3.
4.5.

Em razão das deliberações aprovadas nos itens acima, aprovar, nos termos do artigo 4º,
inciso IV do Estatuto Social, que o saldo remanescente do Montante Total de Dividendos
após as destinações aprovadas nos itens 4.3. e 4.4., no valor de R$ 72.073.584,47 (setenta
e dois milhões, setenta e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete
centavos), correspondente a R$0,33851564408 por ação do capital social da Companhia,
seja destinado ao pagamento de forma igualitária entre os titulares de ações ordinárias e os
titulares de ações preferenciais.

4.6.

Aprovar que os pagamentos de dividendos aprovados nos itens acima sejam pagos no dia
28 de junho de 2018, com base na posição acionária do dia 18 de junho de 2018,
respeitadas as negociações deste dia, inclusive.

4.7.

Consignar que os valores de dividendos aprovados nos itens acima correspondem a um
dividendo de R$ 1,04987948878por ação ordinária e preferencial da Companhia.

4.8.

Consignar que os membros do Conselho Fiscal assistiram a presente reunião e opinaram
favoravelmente com a proposta apresentada pela Administração para distribuição de
dividendos com base no resultado apurado (i) no balanço apurado pela Companhia até 31
de março de 2018; e (ii) da reserva de lucros de exercícios anteriores; conforme ora
aprovado pelo Conselho de Administração.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que,
depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
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