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Uso

CEMIG SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA S.A. - CEMIG SIM
CNPJ 04.881.791/0001-67 – NIRE 31300016552

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, horário e local: 09 de maio de 2022, às 17 horas, por meio de
videoconferência. Convocação e participações: Presentes a acionista que
representava a totalidade do Capital Social e o Diretor Danilo Gusmão Araújo.
Dispensada a publicação da convocação, nos termos da Lei 6.404/1976. Mesa
e instalação: O Diretor Danilo Gusmão Araújo presidiu a reunião, convidando a
mim, Denis Teixeira Ferreira Dias, para secretariá-lo. Instalada a reunião, a
acionista aprovou a lavratura da ata na forma de sumário. Ordem do dia:
Aumento do Capital Social. Deliberação: A única acionista deliberou, o quanto
segue: 1- Aumento do capital social e alteração do Estatuto Social – autorizar:
a) o aumento do Capital Social da Companhia, por meio da emissão e subscrição
de novas ações, no valor de R$4.266.881,69 (quatro milhões, duzentos e
sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos)
mediante a emissão de 4.266.882 (quatro milhões, duzentas e sessenta e seis
mil, oitocentas e oitenta e uma) ações ordinárias, nominativas, sem valor
nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) por ação, nos termos do §1º
do artigo 170 da Lei 6.404/1976; b) a alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto
Social e sua consolidação, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
5º: O Capital Social é de 112.420.992,43 (cento e doze milhões, quatrocentos e
vinte mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos),
representado por 112.420.992 (cento e doze milhões, quatrocentos e vinte mil,
novecentas e noventa e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”
Encerramento: Franqueada a palavra e como ninguém quisesse se manifestar,
lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa.)
Denis Teixeira Ferreira Dias, pela Companhia Energética de Minas Gerais-
Cemig. Danilo Gusmão Araújo, Diretor. Confere com o original. Certifico o
registro sob o nº 9429722 em 24/06/2022, protocolo 223167274. Marinely de
Paula Bomfim Secretária-Geral.
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Assinaturas
Poliana Helena de Souza Queiros Araújo
poliana.helena@otempo.com.br
Assinou
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