CESP – Companhia Energética de São Paulo
CNPJ n.º 60.933.603/0001-78
NIRE nº 35300011996
AVISO AOS ACIONISTAS
INDICAÇÃO DE CANDIDATO A MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CESP – Companhia Energética de São Paulo (“Companhia”) comunica aos Senhores
Acionistas e ao mercado em geral, nos termos das orientações constantes do Ofício
Circular/CVM/SEP/N.º 02/2015, que acionistas minoritários da Companhia
representados pela administradora VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS
LTDA., sociedade com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 14º andar, São Paulo,
Capital, CNPJ Nº 10.917.835/0001-84 indicaram o Sr. MAURO GENTILE RODRIGUES
DA CUNHA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 404399, inscrito no
CPF/MF sob o nº 004.275.077-66, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro,
na Rua Ipanema, n.º 75/801, CEP 22.631- 390, para integrar o quadro de candidatos
que participarão do processo de eleição em separado de membro do conselho de
administração que ocorrerá na assembleia geral ordinária da Companhia a ser
realizada às 10:00 horas do dia 27 de abril de 2015 em sua sede social.
O currículo do candidato indicado por referidos acionistas minoritários, e a carta
recebida pela Companhia dos acionistas minoritários, integram o presente aviso na
forma dos Anexos I e II, respectivamente.
Caso algum outro acionista minoritário deseje indicar candidatos para compor o
conselho de administração ou conselho fiscal da Companhia, deverá enviar por escrito
a indicação ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia, incluindo o
nome, a qualificação completa e o currículo resumido do indicado.
Lembra-se, por fim, que, nos termos da legislação aplicável, o nome e o currículo dos
candidatos indicados pelo acionista controlador da Companhia para compor o conselho
de administração e o conselho fiscal estão disponíveis na proposta da administração
para a Assembleia Geral Ordinária, colocada à disposição dos acionistas na sede
social da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (www.cesp.com), da
BM&FBOVESPA e da CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

São Paulo, 15 de abril de 2015.

Almir Fernando Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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ANEXO I
Currículo do Candidato a Membro do Conselho de Administração indicado por
Acionistas Minoritários
Nome

CPF

Nascimento

Profissão

Mauro G. Rodrigues da Cunha

004.275.077-66

06.11.1971

Economista

Órgão da Administração

Cargo Eletivo
Ocupado
Conselheiro
Efetivo

Outros Cargos e Funções
Exercidas no Emissor

Conselho de Administração

N.A.

Data da Eleição

Data de Posse

Prazo do
Mandato

Eleito pelo
Controlador

27.04.2015

até 27.05.2015

até AGO de 2017

N.A.

Experiência Profissional
O Sr. Mauro Gentile Rodrigues da Cunha é presidente executivo da Amec –
Associação de Investidores no Mercado de Capitais, é formado em Economia pela
PUC - RJ com MBA pela Universidade de Chicago. Atuou nos últimos 20 anos como
gestor de recursos e em posições executivas em instituições como Opus Gestão de
Recursos, Mauá Investimentos, Franklin Templeton Investimentos, Bradesco
Templeton, Investidor Profissional e Banco Pactual. Foi membro do conselho do IBGC
por 7 anos, tendo presidido a instituição no biênio 2008 - 2009. Participou ativamente
da reforma da Lei das S.A., da criação do Novo Mercado e de diversas iniciativas de
fortalecimento do mercado de capitais.

Declaração de Eventuais Condenações
Conforme informações, o Sr. Mauro Gentile Rodrigues da Cunha, nos últimos 5 anos
não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação
ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM – Comissão de
Valores Mobiliários e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.
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ANEXO II
Carta com o Currículo do Candidato a Membro do Conselho de Administração
indicado por Acionistas Minoritários
Segue a partir da página seguinte

