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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, horário e local: 22 de junho de 2022, às 13 horas, por meio de
videoconferência. Convocação e participações: Presentes a acionista que
representa a totalidade do Capital Social e o Diretor Thadeu Carneiro da Silva.
Dispensada a publicação da convocação, nos termos da Lei 6.404/1976. Mesa
e instalação: O Diretor Thadeu Carneiro da Silva presidiu a reunião, convidando
a mim, Denis Teixeira Ferreira Dias, para secretariá-lo. Instalada a reunião, a
acionista aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário. Ordem do
dia: Aporte de bem imóvel com Aumento do Capital Social e Alteração do
Estatuto Social. Deliberações: A única acionista da Companhia deliberou o
quanto segue: a) Aprovação da nomeação dos três peritos, Andréa de Lourdes
Pereira, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas
Gerais sob o nº CRC/MG 67.602, Leonardo Felipe Mesquita, inscrito no
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais sob o nº
CRC/MG 85.260 e Mário Lúcio Braga, inscrito no Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de Minas Gerais sob o nº CRC/MG 47.822, para
avaliação, nos termos e para os efeitos do artigo 8º da Lei 6.404/1976, do ativo
a ser aportado ao Capital Social da UFV Três Marias S.A.; b) Aprovação do
laudo de avaliação do terreno a ser aportado pela Cemig GT na UFV Três
Marias S.A., a valores contábeis, elaborado pelos 3 (três) peritos citados acima,
nos termos do artigo 8º da Lei 6.404/1976; c) Autorização da transferência, via
aporte, para a UFV Três Marias S.A. do bem imóvel referente ao terreno de
número 29, situado na Av. das Castanheiras, Bairro Cemig, na cidade de Três
Marias/MG, com a área de 132.214,4 m² (cento e trinta e dois mil, duzentos e
quatorze metros quadrados e quarenta decímetros quadrados), pela Cemig GT,
com base no seu valor contábil de R$288,14 (duzentos e oitenta e oito reais e
quatorze centavos), referente ao valor informado no Laudo de Avaliação de
ativos financeiros da Companhia; d) Autorização do aumento do Capital Social
da UFV Três Marias S.A., por meio da emissão e subscrição de novas ações,
mediante emissão de 288 (duzentas e oitenta e oito) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, passando o Capital Social de R$1.000,00 (mil
reais) para R$1.288,14 (mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos)
sendo o valor R$288,14 (duzentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos)
referente ao terreno, no valor equivalente ao informado no laudo de avaliação;
e) Autorização da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da UFV Três Marias
S.A. passando a constar: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$1.288,14 (mil,
duzentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), representado por 1.288
(mil, duzentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor
nominal”. Encerramento: Franqueada a palavra e como não houve outras
manifestações, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos
presentes. aa.) Denis Teixeira Ferreira Dias, pela Cemig Geração e
Transmissão S.A.- Cemig GT Thadeu Carneiro da Silva, Diretor. Confere com o
original. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o
nº 9483715 em 22/07/2022, protocolo 22/363.079-9. Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral.
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