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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA E HORA: Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2010, às 15 horas. LOCAL: Sede
social, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, São Paulo - SP. CONVOCAÇÃO: Edital
de Convocação publicado nos dias 19, 20 e 23 de fevereiro de 2010 no jornal Diário Oficial do
Estado – Caderno Empresarial, e 19, 22 e 23 de fevereiro de 2010 no jornal Valor Econômico.
PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a
voto, consoante assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas e ainda, nos
termos do parágrafo 1o do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, o Sr. Vilson Daniel Christofari, DiretorPresidente da Empresa, representante do Conselho Fiscal, Sr. Geraldo José Sertório Collet
Silva. MESA: Presidente – Carlos Pedro Jens. Secretário – Paulo Enéas Pimentel Braga.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – (Ordem do Dia) 1) Alteração do Estatuto Social,
com nova redação a ser dada ao item (ii) do Parágrafo primeiro do Artigo 30 do Estatuto
Social, nos seguintes termos: Artigo 30 - O exercício social coincidirá com o ano civil, findo o
qual a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei. Parágrafo
primeiro - A Companhia deverá, a partir do exercício social que se iniciará em 01 de janeiro de
2009, adicionalmente ao previsto na legislação vigente: (i) elaborar demonstrações financeiras
conforme previsto nos padrões internacionais da International Accounting Standards Board
(“IFRS”) ou nas normas de contabilidade utilizadas nos Estados Unidos da América conhecidas
como United States Generally Accepted Accounting Principles (“US GAAP”), conforme vier a
ser determinado pelo Conselho de Administração, em reais ou dólares americanos, que
deverão ser divulgadas na íntegra, no idioma inglês, acompanhadas do relatório da
administração, de notas explicativas, que informem inclusive o lucro líquido e o patrimônio
líquido apurados ao final do exercício segundo os princípios contábeis brasileiros e a proposta
de destinação do resultado, e do parecer dos auditores independentes; ou (ii) a partir do
exercício social que se iniciará em 01 de janeiro de 2010, divulgar no idioma inglês, a íntegra
das demonstrações financeiras, relatório da administração e notas explicativas, elaboradas de
acordo com a legislação societária brasileira, acompanhadas de nota explicativa adicional que
demonstre a conciliação do resultado do exercício e do patrimônio líquido apurados segundo
os critérios contábeis brasileiros e segundo os padrões internacionais IFRS ou US GAAP,
conforme o caso, evidenciando as principais diferenças entre os critérios contábeis aplicados,
e do parecer dos auditores independentes. ESCLARECIMENTOS: 1) A matéria foi
devidamente apreciada pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, através do
Parecer nº 016/2010 de 01/03/2010; 2) A ata foi lavrada na forma de sumário, de acordo com o
que faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. DELIBERAÇÃO: 1) Alteração do
Estatuto Social, com nova redação a ser dada ao item (ii) do Parágrafo primeiro do Artigo 30
do Estatuto Social, nos seguintes termos: Artigo 30 - O exercício social coincidirá com o ano
civil, findo o qual a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei.
Parágrafo primeiro - A Companhia deverá, a partir do exercício social que se iniciará em 01
de janeiro de 2009, adicionalmente ao previsto na legislação vigente: (i) elaborar
demonstrações financeiras conforme previsto nos padrões internacionais da International
Accounting Standards Board (“IFRS”) ou nas normas de contabilidade utilizadas nos Estados
Unidos da América conhecidas como United States Generally Accepted Accounting Principles
(“US GAAP”), conforme vier a ser determinado pelo Conselho de Administração, em reais ou
dólares americanos, que deverão ser divulgadas na íntegra, no idioma inglês, acompanhadas
do relatório da administração, de notas explicativas, que informem inclusive o lucro líquido e o
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patrimônio líquido apurados ao final do exercício segundo os princípios contábeis brasileiros e
a proposta de destinação do resultado, e do parecer dos auditores independentes; ou (ii) a
partir do exercício social que se iniciará em 01 de janeiro de 2010, divulgar no idioma inglês, a
íntegra das demonstrações financeiras, relatório da administração e notas explicativas,
elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira, acompanhadas de nota explicativa
adicional que demonstre a conciliação do resultado do exercício e do patrimônio líquido
apurados segundo os critérios contábeis brasileiros e segundo os padrões internacionais IFRS
ou US GAAP, conforme o caso, evidenciando as principais diferenças entre os critérios
contábeis aplicados, e do parecer dos auditores independentes. O Senhor Presidente da Mesa
colocou em discussão a matéria constante da Ordem do Dia: Com a palavra o representante
da acionista Fazenda do Estado de São Paulo, Procurador Olavo José Justo Pezzotti, com
base no Parecer CODEC nº 016/2010, propôs a aprovação do item 1, O Senhor Presidente da
Mesa colocou em votação a proposta da Fazenda do Estado, sendo a matéria aprovada por
unanimidade de votos, ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Não havendo qualquer
outro pronunciamento, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembléia
Geral Extraordinária, determinando fosse lavrada a presente ata que lida e achada conforme,
segue assinada pela mesa e pelos acionistas presentes que constituem a maioria necessária
às deliberações tomadas. Carlos Pedro Jens - Presidente da Mesa; Paulo Enéas Pimentel
Braga – Secretário; Olavo José Justo Pezzotti - pela Fazenda do Estado de São Paulo; Vilson
Daniel Christofari – Diretor-Presidente acionista; Luiz Antonio Porto - pela Companhia do
Metropolitano de São Paulo – METRÔ; Amadeu Luiz Palmieri - pelo Departamento de Águas e
Energia Elétrica – DAEE; Geraldo José Sertório Collet Silva - pelo Conselho Fiscal; Wilson Luiz
Fascina - pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A.; Flávia Ewbank Ribeiro Gomes –
pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS; Anderson Carlos Koch – pelo
Delaware Group Foundation Funds, Delaware Foundation Equity; .
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