RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
C.N.P.J. no 02.998.301/0001-81
NIRE no 35.300.170.563
Ata da 253ª Reunião do Conselho de Administração
I.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 (onze) do mês de agosto de 2021, às 15h00, mediante uso de

ferramenta eletrônica Microsoft Teams, nos termos do Estatuto Social da Rio Paranapanema Energia S.A.
Companhia
2º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
II.

MESA: Sr. Evandro Leite Vasconcelos, Presidente da Mesa; Sr. Luís Fernando Lisboa Humphreys.

III.

CONVOCAÇÃO: Convocação dos membros do Conselho de Administração nos termos do Estatuto

Social.
IV.

PRESENÇA: Estavam presentes na reunião: Sr. Evandro Leite Vasconcelos; Sr. José Renato Domingues;

Sra. Monica Louise Luling; Sr. Yujun Liu; e Sr. Zhao Jianqiang.
V.

ORDEM DO DIA:

relativas ao segundo trimestre de 2021, conforme aprovadas pela Diretoria na 383ª Reunião de Diretoria,
realizada em 11 de agosto de 2021, após revisão da auditoria independente; e (ii) Aprovar a não antecipação
e distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia.
VI.

DELIBERAÇÕES:

(i)

Prestados os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente da Mesa declarou regularmente instalada

a reunião via vídeo conferência mediante plataforma eletrônica Microsoft Teams. Foram enviados aos Srs.
Conselheiros de Administração, pelo Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Rodrigo Teixeira Egreja, as ITR da
Companhia relativas ao segundo trimestre de 2021, aprovadas pela Diretoria na 383ª Reunião de Diretoria
da Companhia, após revisão da auditoria independente, comparando os números reais do período com o
mesmo período do ano anterior e prestados os esclarecimentos necessários. Após análise, os Srs.
Conselheiros de Administração, por unanimidade, manifestaram sua inteira concordância quanto aos
números e documentos enviados e esclareceram que os números reais estão dentro do esperado pelo
Conselho de Administração, sem qualquer ressalva a fazer. Nesse sentido, o Conselho de Administração
requereu a sua devida publicação, nos termos da legislação vigente; e
(ii)

Na sequencia, os Srs Conselheiros de Administração decidiram, por unanimidade, em face dos

resultados obtidos no semestre fundo, propor aos Acionistas, conforme sugerido pela Diretoria da
Companhia, durante a realização da 383ª Reunião de Diretoria, após opinião do Conselho Fiscal, que seja
decidido pela não distribuição de dividendos intermediários, em razão da crise hídrica e a fim de preservação
de caixa;
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(iii)

Por fim, os Conselheiros de Administração decidiram, por unanimidade de votos, nos termos do inciso

IV do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a proposta de não distribuição de
dividendos intermediários aos Acionistas, ora aprovada pelo Conselho de Administração, proceder com a
convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, para deliberar, nos termos dos
parágrafos 1º e 2º do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, acerca da não distribuição de dividendos
intermediários baseados nos resultados apurados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas
ao segundo semestre de 2021, observada a proposta da administração ora aprovada, ainda, para rerratificar
a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em
18 de dezembro de 2020, que aprovou a alteração do endereço para na Rua Funchal, nº 418, 2º andar, Bairro
Vila Olímpia, CEP 04551-060, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, que não foi arquivado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo.
VII.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Com isso, o Senhor Presidente dos trabalhos da presente

reunião indagou aos demais Conselheiros presentes à reunião se restava algum outro assunto a considerar
e, não havendo resposta positiva, deu por encerrado os trabalhos e determinou que se lavrasse a ata da
presente reunião, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, passando a constar
do livro próprio. Conselheiros de Administração presentes: (i) Sr. Evandro Leite Vasconcelos; (ii) Sr. José
Renato Domingues; (iii)Sra. Monica Louise Luling; (iv) Sr. Yujun Liu; e (v) Sr. Zhao Jianqiang.
CERTIFICO QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.
São Paulo, 11 de agosto de 2021.
________________________________
Luís Fernando Lisboa Humphreys
Secretário
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