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SUMÁRIO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CESP - Companhia Energética de São Paulo, em cumprimento aos dispositivos legais e
regulamentares, comunica que a Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 02 de
Agosto de 2018, às 10:00 horas, decidiu:
a) Ratificar a eleição do Sr. Benedito Pinto Ferreira Braga Junior, como membro do Conselho

de Administração, indicado pelo Acionista Controlador, devido à renúncia do Sr. Ricardo
Daruiz Borsari.
b) Eleger o Sr. Ailton Antonio Corrêa Leite, como membro independente do Conselho de
Administração, indicado pelo Acionista Controlador.
c) Designar o conselheiro Sr. Fernando Carvalho Braga como Presidente do Conselho de
Administração da Companhia.
d) Eleger o Sr. Nelson Ferreira Simões como membro efetivo do Conselho Fiscal, indicado
pelo Acionista Controlador, em substituição ao conselheiro Sr. Sebastião Eduardo Alves de
Castro.
c) Alterar o Estatuto Social, no seu artigo 3º, em virtude da nova composição de seu capital
social, por conversões de ações preferenciais Classe A (PNA), já anteriormente efetuadas,
que ficou assim redigido:
ARTIGO 3º – O capital social é de R$ 5.975.433.454,43 (cinco bilhões, novecentos e setenta
e cinco milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e
quarenta e três centavos), dividido em 327.502.673 (trezentos e vinte e sete milhões,
quinhentas e duas mil, seiscentas e setenta e três) ações, sendo 109.167.801 (cento e nove
milhões, cento e sessenta e sete mil, oitocentas e uma) ações ordinárias de classe única e
7.386.323 (sete milhões, trezentas e oitenta e seis mil, trezentas e vinte e três) ações
preferenciais classe A e 210.948.549 (duzentos e dez milhões, novecentas e quarenta e oito
mil e quinhentas e quarenta e nove) ações preferenciais classe B, todas nominativas e sem
valor nominal.

São Paulo, 02 de Agosto de 2018.
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