ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA REFERENTE À ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2017, ÀS 10:00
HORAS, NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA E NOS ENDEREÇOS INDICADOS
PARA PARTICIPAÇÃO A DISTÂNCIA, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PUBLICADO NESTA DATA
1. Nome ou razão social do acionista (sem abreviações):

2. CNPJ ou CPF do acionista:

2.1. Endereço de e-mail para envio ao acionista de confirmação do recebimento do
boletim pela Companhia:

3. Orientações de preenchimento:
Caso opte por exercer o seu direito de voto a distância na Assembleia Geral
Extraordinária da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
(“Companhia”) a ser realizada em 12 de setembro de 2017, às 10:00 horas (“AGE”),
nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76 e dos artigos 21-A e
seguintes da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM
481/09”), o acionista deverá preencher o presente Boletim de Voto a Distância
(“Boletim”).
Caso o acionista deseje exercer seu direito de voto a distância, é imprescindível que
preencha os campos acima com seu nome completo (ou denominação social, caso seja
pessoa jurídica) e número de inscrição junto ao Ministério da Fazenda, quer seja no
CNPJ ou no CPF. O preenchimento do endereço de e-mail é recomendável, embora
não seja obrigatório.
Este Boletim somente será considerado válido e os votos aqui proferidos
contabilizados como parte do quórum da AGE se observadas as seguintes instruções:
(i) todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;
(ii) todas as suas páginas deverão ser rubricadas pelo acionista; e
(iii) a última página deverá ser assinada pelo acionista (ou seu(s) representante(s)
legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente).
A Companhia não exige o reconhecimento de firma do Boletim emitido no território
brasileiro nem a notarização do Boletim emitido fora do País.
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Em 05 de setembro de 2017 (inclusive), expira o prazo para o recebimento do Boletim
devidamente preenchido, conforme instruções abaixo.
Importante ressaltar que, para os efeitos dessa disposição, o dia 05 de setembro de
2017 será o último dia para o RECEBIMENTO do Boletim por uma das formas a seguir
elencadas, e não o último dia para a sua postagem. Se recebido após o dia 05 de
setembro de 2017, os votos não serão computados.
O presente Boletim será considerado válido e os votos aqui proferidos contabilizados
até o encerramento e a conclusão dos procedimentos administrativos da AGE para a
qual foi enviado, seja em primeira ou segunda convocação, independentemente da
data em que venha a ocorrer a instalação da segunda convocação.
O acionista que optar por exercer seu direito de voto por meio do Boletim deverá
observar as demais regras e formalidades descritas no item 12.2 do Formulário de
Referência da Companhia (Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais),
disponível no website da CVM (www.cvm.gov.br).
4. Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à
companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao
custodiante
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá (i) preencher
este Boletim e enviá-lo diretamente à Companhia; ou (ii) transmitir as instruções de
voto para prestadores de serviços aptos (nos termos do artigo 21-B, inciso II, da
Instrução CVM 481/09), observadas as seguintes orientações:
4.1. Exercício de voto por meio de prestadores de serviços
O acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância por meio de
prestadores de serviços deverá transmitir suas instruções de voto a seus respectivos
agentes de custódia, observadas as regras por estes estabelecidas, que, por sua vez,
encaminharão tais instruções de voto à Central Depositária da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão. Para tanto, o acionista deverá entrar em contato com seus agentes de custódia
e verificar os procedimentos por estes estabelecidos para emissão das instruções de
voto via boletim, bem como os documentos por estes exigidos.
4.2. Envio do Boletim pelo acionista diretamente à Companhia
O acionista poderá ainda, alternativamente ao procedimento descrito no item 4.1
acima, enviar seu Boletim diretamente à Companhia.
Para tanto, o acionista deve encaminhar (i) via física deste Boletim devidamente
preenchido, rubricado e assinado, e (ii) cópia autenticada dos documentos indicados
na tabela abaixo.

2

Pessoas

Pessoas

Fundos

Físicas

Jurídicas

de

Documentação
Inv.

Documento de identidade válido com foto do
acionista (ou do seu representante legal, se for o
caso) ou do representante legal do administrador
ou gestor, conforme o caso (1)
Último Contrato
consolidado (2)

Social

ou

Estatuto

Social

Documentos societários que comprovem os
poderes de representação do administrador ou
gestor e do acionista
Último Regulamento consolidado do Fundo de
Investimento

I.
II.

X

X

X

X

X

X

X

X

Documento de identidade aceitos desde que com foto: RG, RNE, CNH,
Passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.
Para fundos de investimentos, último Contrato Social ou Estatuto Social do
gestor ou administrador.

A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham sido
originalmente lavrados em língua inglesa ou espanhola.
Este Boletim, acompanhado da documentação requerida, será considerado válido
apenas se recebido pela Companhia, em plena ordem, até o dia 05 de setembro de
2017, inclusive. Boletins recepcionados pela Companhia após esta data serão
desconsiderados.
5. Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, quando o
acionista optar por enviá-lo diretamente à companhia
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., Diretoria de Relações com
Investidores – Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 7º andar,
Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri, SP,
Brasil, CEP 06460-040.
e-mail: assembleia.novomercado@aes.com
Relações com Investidores
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● Pessoa para contato: Gerência de

6. Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de
escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone
e pessoa para contato
Banco Itaú S.A.
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, São Paulo, SP, CEP: 04538-132
Telefone: 3003 9285 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 9285 (demais
localidades), das 9h às 18h, em dias úteis.
At.: Atendimento aos Investidores

Deliberações / Questões Relacionadas à AGE
Deliberação Simples
7. Aprovar a admissão da Companhia ao segmento especial da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), denominado Novo Mercado:
[

] Sim

[

] Não

[

] Abster-se

Deliberação Simples
8. Aprovar, como requisito à migração, a conversão da totalidade das ações
preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma
ação preferencial para cada uma ação ordinária:
[

] Sim

[

] Não

[

] Abster-se

Deliberação Simples
9. Aprovar, sujeito à aprovação das deliberações constantes dos itens anteriores, a
reforma global do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo ao Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da B3 e para incorporar os demais ajustes detalhados
na proposta da administração, com sua respectiva consolidação:
[

] Sim

[

] Não

[

] Abster-se

Deliberação Simples
10. Em sendo aprovada a reforma global do Estatuto Social da Companhia, com a
redução do número máximo de membros do Conselho de Administração de 11 para
9 e a extinção dos cargos de suplentes, manter os atuais 11 membros do conselho de
administração da Companhia, efetivos e suplentes, em seus respectivos cargos, até
o término do mandato para o qual foram eleitos, que se encerrará na Assembleia
Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações financeiras de 31
de dezembro de 2017:
[

] Sim

[

] Não

[

[local], [data].
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] Abster-se

__________________________________________
Assinatura do Acionista
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