RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

1.
Data, Horário e Local: Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2019, às 11 horas, na sede da
Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º Andar,
Parte 1, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000.
2.
Composição da Mesa: Nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, a presente
Assembleia foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Gustavo
Henrique Simões dos Santos, que convidou o Sr. Bruno Robert, como secretário.
3.
Convocação: Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 29 e 30 de março de 2019 e 02 de
abril de 2019 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal Gazeta de São Paulo.
4.
Publicações e Divulgações: O relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia,
acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018 foram publicados, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em sua edição de 30 de março
de 2019, às páginas 117 a 191 do Caderno Empresarial, e no jornal Gazeta de São Paulo, em sua edição de 30
de março de 2019, às páginas 1 a 10. Os documentos acima, bem como o parecer do Conselho Fiscal e demais
documentos exigidos pela Instrução nº 481 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) foram divulgados
nas páginas eletrônicas da CVM e da Companhia com mais de 1 (um) mês de antecedência da presente data,
nos termos da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), e da regulamentação da CVM aplicável.
5.
Presença: Acionistas representando 95,06% das ações ordinárias e 63,125% das ações preferenciais de
emissão pela Companhia, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. A Companhia
não recebeu nenhum voto por meio de boletim de voto à distância.
6.
Esclarecimentos: O Secretário informou que, em cumprimento ao disposto no artigo 134, parágrafo 1º,
da Lei das S.A., encontravam-se, também, presentes à Assembleia, para prestarem aos acionistas todos os
esclarecimentos que se fizessem necessários, o Diretor Presidente, Sr. Cristiano Corrêa de Barros, o Diretor
Vice-Presidente de Finanças, Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores, Sr. Cláudio Ribeiro
da Silva Neto, o Diretor Vice-Presidente Jurídico, Regulação e de Relações Institucionais, Sr. Gustavo Henrique
Simões dos Santos e a representante dos auditores independentes da Companhia, a Sra. Fabiana Rodrigues
de Oliveira.
Ainda, em cumprimento ao artigo 164 da Lei das S.A., também estava presente na Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária o Sr. Mauricio Jose Palmieri Orlandi, membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

7.

Ordem do Dia:
7.1.

Em sede de Assembleia Geral Ordinária
7.1.1.
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o
Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas,
acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
7.1.2.
Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018.
7.1.3.
Eleger 1 (um) membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para
preenchimento de cargo vago.
7.1.4.

7.2.

Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2019.

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária
7.2.1.

Rerratificar a remuneração global da administração relativa ao exercício de 2018.

8.
Deliberação preliminar: Foi recebida a manifestação de determinados acionistas minoritários
solicitando a suspensão desta assembleia geral. A continuação da assembleia foi aprovada por maioria, com
31.063.763 votos favoráveis e 288.824 votos contra.
9.

Deliberações: Os acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações:

Em Assembleia Geral Ordinária:
9.1.
Foram aprovadas, sem reservas, por maioria de voto dos acionistas presentes com 28.654.902
votos a favor, 696.683 abstenções e 2.001.002 votos contra, as contas dos administradores, o Relatório
da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas,
acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
9.2.
Em razão da apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
ficou prejudicada a deliberação a respeito da destinação dos resultados da Companhia no referido
exercício social, sendo os prejuízos apurados pela Companhia, no valor de R$ 856.299.115,52
(oitocentos e cinquenta e seis milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e quinze reais e cinquenta
e dois centavos) negativos, destinados à conta de prejuízos acumulados.
9.3.
Foi aprovada, por unanimidade dos votos válidos dos acionistas presentes, com 28.654.902
votos a favor e 2.697.685 abstenções, a eleição do Sr. Daniel Alves Ferreira, brasileiro, advogado,
casado, portador da cédula de Identidade OAB/SP nº 140.613, inscrito no CPF/MF nº 205.862.458-04,
com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho,
85, 6º andar, CEP 05423-040, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia,
para o mandato em curso, de 2 (dois) anos, iniciado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 30.04.2018.
9.3.1.
Foi informado aos acionistas que a posse do membro efetivo do Conselho de
Administração ora eleito fica condicionada (a) à assinatura do termo de posse, lavrado em
livro próprio; (b) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação
aplicável; (c) à subscrição do Termo de Anuência dos Administradores referido no
Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.

9.4.
A pedido da unanimidade dos acionistas presentes, com 31.352.587 votos a favor, foi instalado
o Conselho Fiscal da Companhia.
9.5.
Considerando a instalação do Conselho Fiscal, a unanimidade dos acionistas presentes, com
31.352.587 votos a favor, definiu em 5 (cinco) o número de membros efetivos e igual número de
suplentes, para compor este órgão.
9.6.
Em relação à eleição dos membros do Conselho Fiscal, tendo em vista que foi requerida a
eleição em separado por acionistas minoritários ordinaristas, titulares de 1.712.178 ações ordinárias,
na forma do artigo 161, §4º, alínea “a”, segunda parte, da Lei das S.A., foi eleito, pela unanimidade dos
votos dos acionistas minoritários ordinaristas que participaram da eleição em separado, para o
mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, o Sr. Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior,
brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.369.027 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob o n.º 769.488.977-20, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Jesuíno Arruda, 541, apto. 11, CEP 045532-082, como membro efetivo do Conselho Fiscal,
restando sem indicação, na votação em separado, o seu membro suplente do Conselho Fiscal.
9.7.
Em relação à eleição dos membros do Conselho Fiscal, tendo em vista que foi requerida a
eleição em separado por acionistas preferencialistas, titulares de 1.393.366 ações preferenciais, na
forma do artigo 161, §4º, alínea “a”, primeira parte, da Lei das S.A, foram eleitos, pela unanimidade
dos votos dos acionistas preferencialistas que participaram da eleição em separado, para o mandato
de 1 (um) ano a contar da presente data, o Sr. Fernando Dal-Ri Murcia, brasileiro, casado, contador,
portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.727.790-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º
259.091.048-70, domiciliado no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Alameda Jaú, 409,
Jardim Paulista, CEP 01420-000, como membro efetivo do Conselho Fiscal, restando sem indicação, na
votação em separado, o seu membro suplente do Conselho Fiscal.
9.8.
Ato contínuo, foi aprovada, por maioria dos demais acionistas titulares de ações ordinárias
presentes, não se computando as ações que participaram das eleições em separado, com 28.654.902
votos a favor e 985.507 abstenções, a eleição dos seguintes membros para o Conselho Fiscal da
Companhia, com mandato de 1 (um) ano a contar da presente data: (i) Mauricio José Palmieri Orlandi,
brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.187.588-3 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n.º 278.517.548-44, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, sala 1102, CEP 04707-00, como membro efetivo do Conselho
Fiscal; não tendo sido indicado seu suplente; (ii) Francisco Luiz Moreira Penna, brasileiro, separado,
administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-73.162 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob
o n.º 092.294.006-10, domiciliado no Município de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, na Rua
Itapemirim, n.º 766, ap. 102, Serra, CEP 30240-000, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e Paulo
César Teodoro Bechlufft, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º M153.136 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 098.795.106-82, domiciliado no Município de Belo
Horizonte, no Estado de Minas Gerais, na Professor Mercedo Moreira, n.º 55, Itapuã, CEP 31710-340,
como membro suplente do Conselho Fiscal; e (iii) Jugurtha Villote Neto, brasileiro, casado,
administrador, portador da Cédula de Identidade RG 2063213728, SJ/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º
463.085.637-49, residente e domiciliado na Rua Antonio Basílio, 176/401 – Tijuca, Rio de Janeiro – RJ,
CEP 20511-190, como membro efetivo do Conselho Fiscal, não tendo sido indicado seu suplente.
9.8.1.
Foi informado aos acionistas que a posse dos membros do Conselho Fiscal ora
eleitos fica condicionada (a) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio; (b) à
apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (c) à

subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal referido no Regulamento
de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.
9.9.
Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas presentes, com 31.352.587 votos a favor, a
remuneração mensal para cada membro efetivo do Conselho Fiscal, que será equivalente a 10% (dez
por cento) do que for atribuído em média à cada Diretor da Companhia, não computados benefícios,
verbas de representação e participação nos lucros, representando o mínimo legal, nos termos do art.
162, §3º da Lei das Sociedades por Ações;
9.10. Foi aprovada, por maioria de voto dos acionistas presentes, com 31.063.763 a favor e 288.824
votos contra, a remuneração global dos administradores de até R$ 7.468.749,86 (sete milhões,
quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos),
observado que: (i) o limite aprovado diz respeito ao período de maio de 2019 a abril de 2020; (ii) a
remuneração aprovada compreenderá apenas os valores que forem efetivamente pagos pela
Companhia, não se computando valores a serem pagos após o período referido no item “i”, nem os
valores já incluídos nos limites de remuneração aprovados para os exercícios anteriores; (iii) por conta
da transição dos regimes de competência para caixa, o limite inclui os valores atribuídos aos
administradores entre janeiro de 2019 e março de 2019, no valor de R$1.045.335,10 (um milhão,
quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e dez centavos); (iv) estão abrangidos no montante
da remuneração global ora aprovado os valores totais das remunerações dos membros da Diretoria,
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e (v) a remuneração individual dos
administradores será determinada nos termos do estatuto social e da Lei das Sociedades por Ações.
Saliente-se que, em relação à remuneração, foi adotada a referência de caixa, ou seja, o momento de
pagamento dos valores aos administradores e não mais a referência de competência, tendo sido
considerados, para o cálculo do limite acima, os possíveis valores a serem eventualmente pagos a título
de bônus de desligamento, não tendo sido também aplicado reajuste de 5% para a diretoria
estatutária, nem provisões de pagamento, inclusive do PPR referente ao exercício de 2019. Conforme
indicado acima, o limite inclui os valores atribuídos entre janeiro de 2019 e março de 2019, com efeito
caixa em fevereiro de 2019 a abril de 2019.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
9.11. Em razão da apuração dos valores de remuneração variável devida aos administradores com
relação ao exercício social de 2018, bem como estorno de provisões correspondentes, foi consignado
que o limite da remuneração da administração aprovado para o referido exercício, no valor de
R$ 5.520.338,58 (cinco milhões, quinhentos e vinte mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e
oito centavos), não foi excedido. A matéria restou, portanto, prejudicada.
10.
Esclarecimentos: O Presidente da Mesa esclareceu que a Ata desta Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária será lavrada na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A., e que
será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do parágrafo 2º do referido artigo
130 da Lei das S.A.
11.
Documentos Apresentados: Todas as manifestações e votos apresentados foram recebidos pela mesa
e arquivados.
12.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente suspendeu a Assembleia pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
São Paulo, 30 de abril de 2019.
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