COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR
COMPANHIA ABERTA Nº 01660-8
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84
NIRE nº 21300006869
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 26 de fevereiro de
2010, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Alameda A, Quadra SQS, n. 100,
Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão,
a fim de deliberar sobre a ratificação dos poderes outorgados à Diretoria Executiva pelo
Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 10 de fevereiro de
2010, para a celebração do Segundo Aditivo ao Contrato de Concessão do Serviço
Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 60/2000-ANEEL, firmado entre a
Companhia e o Poder Concedente que, conforme Despacho nº 245 da ANEEL, de 02 de
fevereiro de 2010, tem por escopo a alteração dos procedimentos de cálculo a partir dos
reajustes tarifários anuais de 2010, de modo a eliminar o efeito tarifário causado pela
atual metodologia de reajuste prevista no Contrato de Concessão e assegurar a
neutralidade em relação aos encargos setoriais especificados em Subcláusula própria no
termo aditivo. DISPOSIÇÕES GERAIS: i) Os acionistas deverão depositar, com 72 horas
de antecedência, na sede social da Companhia, o respectivo comprovante de ações
escriturais, expedido pela instituição financeira depositária; ii) A representação de
acionista, por procurador, deverá ser precedida de depósito do respectivo instrumento de
procuração, na sede da Companhia, com 72 horas de antecedência; e iii) O modelo de
termo aditivo proposto pela ANEEL acha-se à disposição dos acionistas na sede da
Companhia localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A,
Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.071-680 e no
seu sítio eletrônico (www.cemar-ma.com.br). São Luís (MA), 10 de fevereiro de 2010.
Firmino Ferreira Sampaio Neto – Presidente do Conselho de Administração.

