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 01/2017, que a SPX Equities Gestão de Recursos Ltda.,
sociedade devidamente registrada na CVM – Comissão de Valores Mobiliários como
administradora de carteira de valores mobiliários, e na qualidade de gestora dos
Fundos e das carteiras de investimentos estrangeiros, com sede na Rua Humaitá, 275,
6º andar, Rio de Janeiro – RJ, CNPJ/MF Nº 14.595.392/0001-93, solicitou a inclusão do
candidato a membro do Conselho de Administração, o Sr. Adriano Cives Seabra,
brasileiro, natural da cidade do Rio de Janeiro, nascido em 19/06/1972, engenheiro
eletrônico, CPF Nº 016.480.547-81, residente e domiciliado na Av. Lineu de Paula
Machado, 1000, Rio de Janeiro – RJ, que participará do processo de eleição em
separado que ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada
às 11:00 horas do dia 26 de abril de 2017 em sua sede social:
O currículo do candidato acima indicado, bem como a carta recebida pela Companhia,
estão disponíveis na sede social da Companhia e nas páginas eletrônicas da CESP
(www.cesp.com.br), da BM&FBOVESPA e da CVM - Comissão de Valores Mobiliários.
Caso algum outro acionista deseje divulgar a indicação de candidatos para compor o
Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal da Companhia, deverá enviar por
escrito a indicação à Assessoria de Relações com Investidores da CESP, incluindo o
nome, a qualificação completa e o currículo resumido do indicado.
Lembra-se 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 Fiscal estão disponíveis na Proposta da Administração
para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, colocada à disposição dos
acionistas na sede social da Companhia e nas páginas eletrônicas da CESP
(www.cesp.com.br), da BM&FBOVESPA e da CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

São Paulo, 24 de março de 2017.

Almir Fernando Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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CESP – Companhia Energética de São Paulo
CNPJ n.º 60.933.603/0001-78
NIRE nº 35300011996
AVISO AOS ACIONISTAS
ANEXO I
Currículo do Candidato a Membro do Conselho de Administração
Nome
Adriano Cives Seabra
Cargo Eletivo Ocupado
Conselheiro de Administração
Outros cargos e funções
exercidas na Companhia
Não se aplica

Data de nascimento
19/06/1972
Data da Eleição

Profissão
CPF
Engenheiro Eletrônico
016.480.547-81
Data da Posse
Prazo do Mandato

Membro
Nº de mandatos
Independente?
consecutivos
Não
Sim
Não se aplica
Experiência Profissional
Adriano Cives Seabra – Engenheiro Eletrônico, foi gestor e chefe de análise na Fides Asset
Management, entre mar/2015 a jul/2016. Gestor e chefe de análise na Opus Investimentos, entre
set/2011 a jan/2015. Foi membro do Conselho de Administração da Even Construtora S.A., entre
mai/2015 a nov/2015.
Declaração de Eventuais Condenações
Conforme informado, o Sr. Adriano Cives Seabra, nos últimos cinco anos não tem qualquer condenação
criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, nem qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Eleito pelo Controlador?
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CESP – Companhia Energética de São Paulo
CNPJ n.º 60.933.603/0001-78
NIRE nº 35300011996
AVISO AOS ACIONISTAS
ANEXO II
Carta com a indicação do candidato a membro do Conselho de Administração
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