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1. Orientações para Participação na AGE
Data: 09 de janeiro de 2019
Horário: 10:00
Local: Sede da Companhia
Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1.184, 7º andar
Vila Olímpia, CEP 04548-004
São Paulo, SP.
Os acionistas poderão comparecer à sede da Companhia na data da AGE e proferir seus votos
ou, caso não possam fazer-se presentes, lhes é facultado nomear um Procurador, observandose as seguintes regras de legitimação e representação:
1.1.

Acionista Presente

O acionista que desejar participar da AGE deverá se apresentar alguns minutos antes do horário
indicado no Edital de Convocação (10h00), portando os seguintes documentos:
(i) pessoa física - documento de identificação com foto. Exemplos: RG, RNE, CNH ou carteiras
de classe profissional oficialmente reconhecidas e comprovante da titularidade das ações de
emissão da CPFL Renováveis, expedido por instituição financeira depositária e/ou agente de
custódia, no máximo, cinco dias antes da data da realização da AGE;
(ii) pessoa jurídica - documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) do
acionista, devidamente acompanhado de cópia autenticada do último estatuto ou contrato social
consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição
dos diretores e/ou procuração) e comprovante da titularidade das ações de emissão da CPFL
Renováveis, expedido por instituição financeira depositária e/ou agente de custódia, no máximo,
cinco dias antes da data da realização da AGE; e
(iii) acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento - documento de identificação
com foto do(s) representante(s) legal(is) do administrador do Fundo de Investimento (ou do
gestor, conforme o caso), acompanhado de cópia autenticada do último Regulamento do Fundo
e do Estatuto Social ou Contrato Social do seu administrador (ou do gestor, conforme o caso),
juntamente com a ata de eleição do representante legal, e comprovante da titularidade das
ações de emissão da CPFL Renováveis, expedido por instituição financeira depositária e/ou
agente de custódia, no máximo, cinco dias antes da data da realização da AGE
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1.2. Acionista Representado por Procurador
O acionista que não puder comparecer à AGE poderá ser representado por Procurador,
constituído há menos de 1 (um) ano, na forma prevista no parágrafo 1º do Art. 126 da Lei nº.
6.404/76 (“Lei das S.A.”).
As procurações, nos termos do parágrafo 1º do Art. 126 da Lei das S.A., somente poderão ser
outorgadas a pessoas que atendam, pelo menos, um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista
ou administrador da CPFL Energias Renováveis, (ii) ser advogado ou (iii) ser instituição
financeira. Para os acionistas que sejam pessoas jurídicas, conforme entendimento proferido
pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 4 de novembro de 2013 (Processo CVM
RJ2014/3578), não há a necessidade de o mandatário ser (i) acionista ou administrador da CPFL
Renováveis, (ii) advogado ou (iii) instituição financeira.
O Art. 13, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia prevê que os documentos de
representação abaixo descritos sejam depositados na sede social em até 48 (quarenta e oito)
horas antes da hora marcada para a realização da Assembleia Geral (ou seja, até as 10h00 do
dia 07 de janeiro de 2019).
Documentos de Representação:
Instrumento de mandato (Procuração), com poderes especiais para representação na AGE;
Comprovante da titularidade das ações de emissão da CPFL Renováveis, expedido por instituição
financeira depositária e/ou agente de custódia, no máximo, cinco dias antes da data da
realização da AGE; Estatuto Social ou Contrato Social e ata de eleição dos Administradores, caso
o acionista seja uma pessoa jurídica; e Documento de identificação com foto do(a)
Procurador(a).
A solicitação de depósito prévio de procuração pelo acionista que pretende fazer-se representar
por Procurador legalmente constituído visa somente facilitar os trabalhos de preparação da AGE,
não representando obstáculo à sua participação.
Importante registrar que as procurações outorgadas no exterior deverão ser notarizadas por
Tabelião Público devidamente habilitado para este fim, consularizadas em consulado brasileiro e
traduzidas para o Português por tradutor juramentado.
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Os documentos de representação deverão ser enviados à sede social da CPFL
Renováveis, localizada na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184, 7º andar, Vila Olímpia, CEP
04548-004, São Paulo/SP, a/c do Departamento Jurídico.
Lembramos que a equipe da Diretoria de Relações com Investidores estará à disposição para
esclarecer quaisquer dúvidas sobre procedimentos, prazos e matérias para deliberação através
dos seguintes canais de comunicação:
Endereço Eletrônico: www.cpflrenovaveis.com.br/ri/. Telefone: + 55 11 3157-9300.
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2. Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da CPFL Energias Renováveis S.A. (“Companhia” ou “CPFL
Renováveis”), na forma prevista no Art. 124 da Lei das S.A., para se reunirem na Assembleia
Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada no dia 09 de janeiro de 2019, às 10h00, na sede
social da Companhia, situada na Av. Dr. Cardoso de Melo, n° 1.184, 7º andar, Vila Olímpia,
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i)
informar sobre as renúncias de membros do Conselho de Administração, eleitos em
votação majoritária;
(ii)
eleição de novos membros efetivos e seus respectivos suplentes para compor o Conselho
de Administração da Companhia até o término do mandato em curso;
(iii)

proposta de alteração do Artigo 19 do Estatuto Social;

Instruções Gerais:
1. Poderão participar da AGE os acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da
Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que o nome de tal
acionista esteja registrado no Livro de Registro de Ações Escriturais da instituição financeira
depositária das ações – Itaú Corretora de Valores S.A. Os acionistas deverão, nos termos do Art.
126 da Lei das S.A., observar os seguintes procedimentos:
(a) a Companhia solicita aos acionistas que desejarem ser representados por procurador o
depósito do instrumento de mandato e dos documentos necessários, em até 48 horas antes do
horário marcado para a realização da AGE, em conformidade com o Parágrafo Primeiro do Art.
13 do Estatuto Social da Companhia, para agilização dos procedimentos necessários à sua
identificação. Os acionistas que comparecerem à AGE munidos dos documentos exigidos poderão
participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente; e
(b) antes do início da Assembleia: (i) no caso de acionistas pessoas físicas - documento de
identificação; (ii) no caso de acionista pessoa jurídica - documento de identificação do
representante legal do acionista, devidamente acompanhado de cópia autenticada ou original do
seu ato constitutivo, bem como da documentação de representação societária identificando o
representante legal da pessoa jurídica (ata de eleição de diretoria); (iii) no caso de acionista
constituído sob a forma de Fundo de Investimento - documento de identidade do representante
legal do administrador do Fundo de Investimento (ou do gestor do Fundo de Investimento,
conforme o caso), acompanhado de cópia autenticada ou original do Regulamento do Fundo e
do Estatuto Social ou Contrato Social do seu administrador (ou gestor, conforme o caso),
juntamente com ata de eleição do representante legal; (iv) além dos documentos pessoais e de
representação, a Companhia também solicita o comprovante expedido por instituição financeira
depositária e/ou agente de custódia, no máximo, 3 (três) dias antes da data da realização da
AGE.

6

Manual da Assembleia Geral Extraordinária de 09 de janeiro de 2019

2. Todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGE, conforme previsto
no Art. 6º, da ICVM 481, encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede
da Companhia e no seu website (www.cpflrenovaveis.com.br/ri), bem como no website da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e no website da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa e Balcão (www.b3.com.br).
3. Nesta data, a Companhia disponibilizou aos seus acionistas, nos mesmos endereços
eletrônicos mencionados acima, um “Manual para Participação em Assembleias Gerais de
Acionistas” contendo todas as informações e esclarecimentos relativos às matérias aqui
referidas.

São Paulo, 21 de dezembro de 2018.
Andre Dorf
Presidente do Conselho de Administração
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3. Proposta da Administração
Prezados Acionistas,
Diante da convocação da AGE, a Administração da CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (“CPFL
Renováveis” ou “Companhia”) submete à apreciação de seus Acionistas a Proposta da
Administração sobre as matérias que serão objeto de deliberação na Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada em 09 de janeiro de 2019 (“AGE”), nos termos a seguir expostos.
Em conformidade com as disposições previstas na Instrução da CVM nº 481/09, conforme
alterada (“ICVM 481”), o presente Manual submete à apreciação dos acionistas a Proposta da
Administração da CPFL Renováveis, apresentando os esclarecimentos necessários a cada um
dos itens que devem ser deliberados, para que os acionistas possam votar de maneira consciente
e informada, a saber:

(i) informar sobre as renúncias de membros do Conselho de Administração, eleitos em
votação majoritária;
Tendo em vista a Oferta Pública de Ações realizada em 26 de novembro de 2018, os Conselheiros
eleitos pelos minoritários renunciaram a seus cargos no Conselho de Administração, conforme
Carta recebidas na Companhia. Assim, a Companhia vem informar a renúncia dos seguintes
membros:
1) Oderval Esteves Duarte Filho
2) William Schmidt Ogalha
3) Andre Franco Sales
4) Marcelo Antonio Gonçalves Souza
5) Bruno Alberto de Lima Franco
6) Guilherme Weege
A Companhia também informa a renúncia do Presidente do Conselho de Administração André
Dorf e do suplente Gustavo Pinto Gachineiro, a qual se efetivará a partir de 08 de janeiro de
2019.
(ii) eleição de novo membro efetivo e seus respectivos suplentes para compor o
Conselho de Administração da Companhia até o término do mandato em curso;
A CPFL Geração de Energia S.A. informou à administração da Companhia a indicação dos
seguintes membros para o Conselho de Administração:
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1) Sr. Bo Wen - Chinês, casado, administrador, portador do passaporte nº PE0602516, com
endereço no nº 1, Baiguang Road, Xicheng District, Pequim, China, para ocupar o cargo
de membro efetivo do Conselho de Administração;
2) Sr. Shirong Lyu – Chinês, casado, administrador, portador do passaporte nº PE0612266,
com endereço no nº 1, Baiguang Road, Xicheng District, Pequim, China, para ocupar o
cargo de membro suplente do Conselho de Administração;
3) Sr. YunWei Liu - Cidadão chinês, casado, advogado, portador da cédula de identidade
RNE G363925-7, portador do passaporte PE1079205, inscrito perante o CPF/MF sob o nº
239.777.718-50, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº 1755,
CEP 13088-140, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de
membro efetivo do Conselho de Administração; e
4) Sr. Mingyan Liu – Chinês, divorciado, Engenheiro, portador do Passaporte n° PE 0937292,
com endereço Av. Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, 225 - Jardim Madalena,
Campinas - SP, CEP 13091-611, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho
de Administração.
O acionista controlador informou à administração que os membros indicados irão completar o
mandato em curso ou até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, o que ocorrer
por último.
A posse do membro indicado para compor o Conselho de Administração ficará condicionada (i)
à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à
assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do modelo constante no Anexo
A do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3, (iii) autorização do Ministério do
Trabalho, se necessário.
Destaca-se que as informações requeridas no Art. 10 da Instrução CVM nº 481/2009 relativas
aos candidatos indicados para compor o Conselho de Administração, além de estarem
disponíveis,

a

partir

desta

data,

na

sede

da

Companhia,

no

seu

website

(www.cpflrenovaveis.com.br/ri), e no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br), também se encontram no Anexo I da Proposta da Administração.

(iii)

Proposta de Alteração do Artigo 19 do Estatuto Social.

É proposto a alteração do Artigo 19 do estatuto Social para aumentar o número de membros da
Diretoria de sete para oito membros, com a criação do cargo de Vice Diretor Financeiro. O
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referido cargo terá as atribuições de auxiliar o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
e/ou na ausência do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, dirigir e liderar a
administração e gestão das atividades financeiras da Companhia, incluindo a análise de
investimentos e definição dos limites de exposição a risco, propositura e contratação de
empréstimos e financiamentos, operações de tesouraria, planejamento e controle financeiro e
tributário, e a gestão das atividades inerentes à contabilidade da Companhia, fortalecendo a
gestão financeira e o controle de riscos, otimizando a estrutura de capital para aumentar a
competitividade e criar valor para a Companhia.
Assim, o Artigo 19 passará a ter a seguinte redação:
“Artigo 19. A Diretoria será composta por até oito membros, sendo (i) Diretor
Presidente; (ii) Vice Diretor Presidente, (iii) Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, (iv) Vice Diretor Financeiro; (v) Diretor de Operação e Manutenção; (vi)
Diretor de Engenharia e Obras; (vii) Diretor de Novos Negócios; e (viii) Diretor de
Relações Institucionais.
Parágrafo único. Compete ao:
(a)

Diretor Presidente da Companhia: (i) dirigir, coordenar e supervisionar as

atividades dos outros Diretores; (ii) supervisionar os trabalhos de auditoria interna e
assessoria legal; (iii) comunicar ao Conselho de Administração a realização de
operações relevantes que não necessitem de aprovação prévia do Conselho de
Administração; e (iv) solicitar a autorização do Conselho de Administração para a
realização dos atos ou operações mencionados no artigo 18 deste Estatuto Social,
conforme aplicável.

(b)

Vice Diretor Presidente da Companhia: (i) auxiliar o Diretor Presidente da

Companhia a dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores; (ii)
auxiliar o Diretor Presidente a supervisionar os trabalhos de auditoria interna e
assessoria legal; (iii) auxiliar o Diretor Presidente a comunicar ao Conselho de
Administração a realização de operações relevantes que não necessitem de aprovação
prévia do Conselho de Administração; e (iv) auxiliar o Diretor Presidente a solicitar a
autorização do Conselho de Administração para a realização dos atos ou operações
mencionados no artigo 18 deste Estatuto Social, conforme aplicável.
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(c)

Ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia: (i) prestar

informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores e às entidades reguladoras
dos mercados de balcão em que os títulos da Companhia forem originalmente
admitidos para negociação no último exercício social, que solicitem informações
periódicas ou eventuais; (ii) manter atualizado o registro da Companhia perante as
bolsas de valores e entidades reguladoras dos mercados de balcão em que os títulos
da Companhia forem originalmente admitidos para negociação, conforme disposto em
lei; e (iii) dirigir e liderar a administração e gestão das atividades financeiras da
Companhia e de suas controladas, incluindo a análise de investimentos e a definição
dos limites de exposição a risco; a propositura e a contratação de empréstimos e
financiamentos; as operações de tesouraria; o planejamento e os controles financeiro
e tributário; a gestão das atividades inerentes à contabilidade da Companhia e de suas
controladas.

(d)

Ao Vice Diretor Financeiro da Companhia: auxiliar o Diretor Financeiro e de

Relações com Investidores e/ou na ausência do Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, dirigir e liderar a administração e gestão das atividades financeiras da
Companhia, incluindo a análise de investimentos e definição dos limites de exposição
a risco, propositura e contratação de empréstimos e financiamentos, operações de
tesouraria, planejamento e controle financeiro e tributário, e a gestão das atividades
inerentes à contabilidade da Companhia, fortalecendo a gestão financeira e o controle
de riscos, otimizando a estrutura de capital para aumentar a competitividade e criar
valor para a Companhia.
(e)

Ao Diretor de Operação e Manutenção da Companhia: dirigir o negócio de

geração de energia elétrica, respondendo pelas operações e pela manutenção das
unidades geradoras da Companhia e de suas controladas e coligadas.

(f)

Ao Diretor de Engenharia e Obras da Companhia: propor, examinar, avaliar,

planejar e implantar projetos das unidades geradoras atuais e futuras da Companhia e
de suas controladas e coligadas.

(g)

Ao Diretor de Novos Negócios da Companhia: dirigir e liderar a avaliação do

potencial e o desenvolvimento de novos negócios na área de geração de energia
renovável e negócios correlatos.
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(h)

Ao Diretor de Relações Institucionais da Companhia: representar a empresa nos

fóruns setoriais de energia, liderar a agenda regulatória, planejar e executar a
comercialização de energia dos empreendimentos de geração de energia detidos, direta
ou indiretamente, pela Companhia, liderar, planejar e implementar os processos de
licenciamento ambiental e os programas socioambientais das unidades geradoras da
Companhia e de suas controladas e coligadas.”

4. Esclarecimentos
Além das informações constantes nesta Proposta da Administração e seus Anexos, os Acionistas
da CPFL Renováveis poderão ter acesso aos demais documentos pertinentes às matérias a serem
deliberadas na Assembleia, conforme previsto no Art. 6º da Instrução CVM nº. 481/2009, a
partir desta data, na sede da Companhia, no seu website (www.cpflrenovaveis.com.br/ri) e no
website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), bem como poderão dirimir
eventuais dúvidas por meio de contato direto com a Diretoria de Relações com o Mercado
Investidor, através de mensagem eletrônica (ri@cpflrenovaveis.com.br) ou pelo telefone (+55
11 3157-9300), os quais, desde já, encontram-se à disposição de V.Sas. para atendê-los
prontamente em todas as suas necessidades.
Cordialmente,
Andre Dorf
Presidente do Conselho de Administração
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ANEXO I - INFORMAÇÕES DOS ITENS 12.5 A 12.10
12.5 - Composição e experiência profissional dos membros indicados ao Conselho de Administração e Conselho
Fiscal:
Nome
CPF
Outros cargos e funções exercidas

Data de
Nascimento

Órgão administração
Cargo eletivo ocupado

Profissão

no emissor

1. Bo Wen
Passaporte: PE0602516
Não exerce outro cargo ou função no

Data da

Prazo do

Membro

eleição

mandato

Independent

Data de posse

Foi eleito pelo

efetivo

17/12/1965

Conselho de Administração

Administrador

Membro Efetivo do Conselho de

09/01/2019
(*)

controlador

e
Número de
Mandatos

Até a AGO 2019
Sim

Não

Consecutivos

0

Administração

emissor.
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Nome
CPF
Outros cargos e funções exercidas

Data de
Nascimento

Órgão administração
Cargo eletivo ocupado

Profissão

no emissor

2.

Shirong Lyu

Passaporte: PE0612266

Data da

Prazo do

Membro

eleição

mandato

Independent

Data de posse

Foi eleito pelo

efetivo

03/09/1964

Conselho de Administração

Administrador

Membro suplente do Conselho de

Não exerce outro cargo ou função no

09/01/2019
(*)

controlador

e
Número de
Mandatos

Até a AGO 2019

Não

Consecutivos

Sim

0

Data da

Prazo do

Membro

eleição

mandato

Independent

Data de posse

Foi eleito pelo

Administração

emissor.

Nome
CPF
Outros cargos e funções exercidas

Data de
Nascimento

Órgão administração
Cargo eletivo ocupado

Profissão

no emissor

3.

YunWei Liu

Passaporte: PE1079205

efetivo

24/07/1969
Advogado

Conselho de Administração

09/01/2019
(*)

controlador

e
Número de
Mandatos

Até a AGO 2019
Sim

Não

Consecutivos

0
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Não exerce outro cargo ou função no

Membro efetivo do Conselho de

emissor.

Administração
Data de

Nome

Nascimento

CPF
Outros cargos e funções exercidas

Órgão administração
Cargo eletivo ocupado

Profissão

no emissor

4.

Mingyan Liu

Passaporte: PE0937292

Data da

Prazo do

Membro

eleição

mandato

Independent

Data de posse

Foi eleito pelo

efetivo

13/11/1972

Conselho de Administração

Engenheiro

Membro Suplente do Conselho de

Não exerce outro cargo ou função no

09/01/2019
(*)

controlador

e
Número de
Mandatos

Até a AGO 2019

Não

Consecutivos

Sim

0

Administração

emissor.

Experiência professional/ Declaração.

1. BO WEN – MEMBRO TITULAR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Graduado em Engenharia de Sistemas de Potência e Automação pela Chongqing University of China em 1988, obteve o mestrado
em Ciências da Gestão pela Universidade Xian Jiaotong da China em 2002. Iniciou sua carreira na State Grid Gansu Electric
Power Company, tendo experiência na área de planejamento de redes, despacho de grade, projeto e construção de projetos,
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operação e manutenção de redes, compras, eletrificação rural, pesquisa de leis e políticas, além de gestão empresarial, atuando
como engenheiro de campo, chefe de seção, chefe de divisão, gerente geral, diretor do departamento, engenheiro chefe adjunto
em diferentes filiais e sedes regionais. Em 2005, foi nomeado vice-presidente sênior da State Grid Gansu Electric Power Company.
Em 2009, foi nomeado vice-presidente executivo da State Grid Xinjiang Electric Power Company. Desde 2011, atua como Diretor
Geral do escritório filipino da State Grid Corporation of China (SGCC, concessionária de energia indireta da CPFL Energia) e vicepresidente sênior da State Grid International Development Corporation. A partir de 2011, atuou simultaneamente como Diretor
do Conselho e como diretor Técnico da National Grid Corporation das Filipinas. É conselheiro da CPFL Energia desde 2018. Nos
últimos 5 (cinco) anos, o Conselheiro não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou
aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
2. SHIRONG LYU – MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Graduado em Sistemas de Energia Elétrica e Automação pela Universidade de Xi'an Jiaotong (1983-1987), e Doutor em Sistemas
de Energia Elétrica e Automação pela Universidade de Xi'an Jiaotong (1995-1999). Iniciou sua carreira no setor de energia
elétrica do State Grid Group, na Northwest China Gird Company Limited, onde atuou como Diretor do Departamento de
Construção desde 2003. Ele também foi Diretor Geral Adjunto do escritório filipino da SGCC, e Chefe do Grupo P&E da National
Grid Corporation das Filipinas (NGCP) (2007-2010), Vice-Presidente da State Grid Brazil Holding Company (2010-2014), VicePresidente da State Grid International Development Co., Ltd (2014-2016). Desde 2016, atua como Diretor Geral Adjunto do
Departamento de Cooperação Internacional da State Grid Corporation of China. É conselheiro da CPFL Energia desde 2018. Nos
últimos 5 anos, o Conselheiro não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação
de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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3. YUNWEI LIU - MEMBRO TITULAR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Bacharelado em Direito pela International Law at Jilin University School of Law, China, em 1991, fez mestrado em Direito na
Jilin University School of Law, China, em 2001. Atuou como Assessor Jurídico Sênior da Jilin Nobel Electric Power Industry Group
Company e Consultor Jurídico da Jilin Province Electric Power Company Limited e Encarregado de Assuntos Jurídicos na Jilin
Province Electric Power Company Limited da State Grid. Nos últimos 5 (cinco) anos, o membro não esteve sujeito aos efeitos
de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou
inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

4. MINGYAN LIU - MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Bacharel em Engenharia Elétrica, Universidade de Tecnologia de Shandong, China, 1993; Mestre em Engenharia em
Gerenciamento de Projetos, Universidade de Energia Elétrica do Norte da China, China, em 2007. Antes de servir como VicePresidente da Companhia de Energia Elétrica de Qingdao por 4 anos, assumi várias divisões diferentes na empresa, incluindo
Operação de Subestações, Gerenciamento de Desempenho e Benchmarking, Comercial e Plano Estratégico.Nos últimos 5 anos,
o membro não estava sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou imposição de processo administrativo
perante a CVM, e qualquer condenação judicial ou administrativa final e inapelável que teve o efeito de suspensão ou
desqualificação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

12.6 – Informar o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham
ocorrido após a posse no cargo.
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Este item não é aplicável.
12.7 – Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como
dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários.
O membro do Conselho de Administração, indicado nesta proposta, não foi até o presente momento designado a participar dos comitês
de assessoramento da Companhia.
12.8 – Informar o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham
ocorrido após a posse no cargo.
Este item não é aplicável.
12.9 - Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores
do emissor; b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; c. (i)
administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do
emissor; e d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do
emissor
O membro indicado não tem qualquer relação.
12.10.
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, entre administradores do emissor e: (a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção

18

Manual da Assembleia Geral Extraordinária de 09 de janeiro de 2019

daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social; (b) controlador direto ou
indireto do emissor; e (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras de alguma dessas pessoas.
Todos os membros indicados exercem cargos de administração no controlador indireto do emissor e/ou em empresas controladas pelo
controlador indireto do emissor, conforme apontado acima em experiências profissionais.
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