UTE PORTO DO ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.219.477/0001-74
NIRE: 21.3.0000965-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2013
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no
parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76)
1.

Data, hora e local da reunião: Aos 15 dias de junho de 2013, às 10:00, na sede da UTE
Porto do Itaqui Geração de Energia S.A. (“Companhia”) situada na Cidade de São Luís,
Estado do Maranhão, Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro Industrial
de Itaqui.

2.

Convocação e presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124,
parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme se verifica no Livro de Presença
de Acionistas da Companhia.

3.

Mesa: Presidente: Marcus Bernd Temke; e Secretária: Danielle Costa de Oliveira.

4.

Ordem do dia: Deliberar sobre a revogação de deliberações tomadas em Assembleias
Gerais Extraordinárias da Companhia, realizadas em 14 de setembro de 2012, 31 de
outubro de 2012, 05 de novembro de 2012, 08 de novembro de 2012 e 19 de
novembro de 2012, que aumentaram o capital social da Companhia, mediante a
integralização de créditos decorrentes de Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital (“AFAC”) detidos contra a Companhia, no valor total de R$173.000.000,00
(cento e setenta e três milhões de reais).

5.

Deliberações: Após detida análise da matéria da Ordem do Dia, foi deliberado, por
unanimidade:
(i) Aprovar a revogação de deliberações tomadas em Assembleias Gerais
Extraordinárias da Companhia, realizadas em 14 de setembro de 2012, 31 de outubro
de 2012, 05 de novembro de 2012, 08 de novembro de 2012 e 19 de novembro de
2012, que aumentaram o capital social da Companhia, mediante a integralização de
créditos decorrentes de AFACs detidos contra a Companhia, no valor total de
R$173.000.000,00 (cento e setenta e três milhões de reais), as quais foram
equivocadamente registradas, de forma que o capital social da Companhia reflita o
previsto nas Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social
de 2012, bem como o previsto nas Informações Trimestrais do 1ºT13, conforme
documentos anexos.
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(ii) Em decorrência da deliberação aprovada nos termos acima, aprovou-se a alteração
do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a
seguinte redação:
“CAPÍTULO II
Do Capital Social e das Ações
Artigo 5º - O capital social é de R$ 764.099.593,00 (setecentos e sessenta e quatro
milhões, noventa e nove mil, quinhentos e noventa e três reais), dividido em
764.099.593 (setecentas e sessenta e quatro milhões, noventa e nove mil, quinhentas e
noventa e três) ações ordinárias nominativas, todas sob a forma nominativa e sem
valor nominal.
Parágrafo Primeiro. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da
Assembleia Geral.
Parágrafo Segundo. A Assembleia Geral poderá deliberar a emissão de ações
preferenciais, inclusive com a criação de classe mais privilegiada, a qual poderá ser
feita sem guardar proporção com as ações ordinárias, não podendo aquelas
ultrapassar 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas.”
(iii) Por fim, decidiu-se que os demais artigos e parágrafos do Estatuto Social da
Companhia permanecem inalterados.
6.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os
trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os
presentes.

7.

Assinaturas: Presidente: Marcus Bernd Temke; Secretária: Danielle Costa de Oliveira.
Acionistas: MPX Energia S.A., neste ato representada, de acordo com seu Estatuto
Social, por seus devidos representantes legais; os Srs. Marcus Temke; Rudolph Ihns;
Xisto Vieira Filho, Ana Beatriz de Alvarenga Menezes Fernandes; e Eduardo Karrer;
representando a totalidade do capital social.
São Luís, 15 de junho de 2013.
_________________________
Danielle Costa de Oliveira
Secretária
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Anexo




Demonstrações Financeiras 2012
Informações Trimestrais 1ºT13
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