EQUATORIAL ENERGIA S.A.
CNPJ/MF – 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019
1. DATA, LOCAL E HORA: Em 29 de março de 2019, na filial da Equatorial Energia S.A.
(“Companhia”), localizada no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro
Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, às 17:30
horas.
2. CONVITE:Por avisos pessoais através de correio eletrônico.
3. QUORUM DE INSTALAÇÃO: Presentes os membros efetivos do Conselho Fiscal da
Companhia, a saber: Paulo Roberto Franceschi, Saulo de Tarso Alves de Lara e Vanderlei
Dominguez da Rosa.
4. MESA:Presidente: Vanderlei Dominguez da Rosa; e Secretário: Paulo Roberto Franceschi.

5. REGISTROS E DELIBERAÇÕES: Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário, como
faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei no 6.404/76; (i) os Conselheiros Fiscais
participaram da Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data e assistiram a
aprovação do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, da
proposta de distribuição dos lucros e das Demonstrações Financeiras, compreendendo os
Balanços Patrimoniais, as Demonstrações do Resultado, as Demonstrações do Resultado
Abrangente, das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações
dos Fluxos de Caixa e da Demonstração do valor adicionado e das Notas Explicativas, em
atendimento ao parágrafo 3° do artigo 163 da Lei no 6.404/76; (ii) foram disponibilizados para
o Conselho Fiscal o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório
dos Auditores Independentes, os quais foram previamente examinados e discutidos na
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reuniões realizadas nos dias 20 e 25 de março de 2019, com base em versão de minuta, na
qual estiveram presentes os Srs. Eduardo Haiama (Diretor de Relação com Investidores),
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima (Diretor da Companhia), Geovane Ximenes de Lira
(Gerente Contábil e Tributário Corporativo) e João Alberto da Silva Neto (Auditor
Independente - KPMG; (iii) foi disponibilizada a proposta de aumento do capital social da
Companhia, sendo: a) sem a emissão de novas ações, no valor de R$308.508.685,92
(trezentos e oito milhões, quinhentos e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e
dois centavos), mediante capitalização do saldo da reserva legal e reserva estatutária de
reforço de capital de giro; e b) com emissão de 460.000 (quatrocentos e sessenta mil) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor de R$8.238.600,00 (oito
milhões, duzentos e trinta e oito mil e seiscentos reais) b.1) a proposta de aumento de capital
social, com emissão de ações, decorre da verificação do exercício de opções no âmbito do
Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de julho de 2014 (“Quarto Plano”). Os
membros do Conselho verificaram que, no dia 22 de fevereiro de 2019, os beneficiários
exerceram parte das opções outorgadas naquele plano, referente aos 1º, 2º, 3º e 4º Lotes de
Opções, resultando na subscrição de 460.000 (quatrocentos e sessenta mil) ações ordinárias,
pelo preço total de R$ 17,91 (dezessete reais e noventa e um centavos) por ação. Nos
termos do Quarto Plano, as ações emitidas farão jus aos mesmos direitos das demais ações
de emissão da Companhia ora em circulação, inclusive recebimento integral de dividendos,
juros sobre capital próprio e/ou de redução de capital que vierem a ser distribuídos pela
Companhia; e (iv) em atendimento ao disposto nos incisos II, III e VII do art. 163 da Lei
6.404/76, o Conselho Fiscal emitiu o seguinte Parecer:
“Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da EQUATORIAL ENERGIA S.A., em cumprimento às disposições
legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018. Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório dos Auditores
Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, sem ressalva, emitido pela KPMG
Auditores Independentes em 29 de março de 2019, opina que os referidos documentos,
bem como a proposta de destinação do lucro do exercício, incluindo a distribuição de
dividendos e a proposta de aumento do Capital Social, estão em condições de serem
apreciados e votados pela Assembleia Geral.
Brasília-DF, 29 de março de 2019.”
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6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi suspensa pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e
assinada por todos os presentes.

Paulo Roberto Franceschi

Saulo Tarso A. Lara

Vanderlei Dominguez da Rosa
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