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Demonstrações financeiras anuais e demonstrações financeiras consolidadas, relativas ao
exercício social findo em 31/12/2011
EVENTO
DATA
Envio à BM&F BOVESPA/CVM
30/03/2012
Disponibilização aos acionistas
30/03/2012
Publicação
31/03/2012
Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, relativas ao exercício social findo em
31/12/2011
EVENTO
DATA
Envio à BM&F BOVESPA/CVM
30/03/2012
Formulário de Referência, relativo ao exercício social em curso 31/12/2012
EVENTO
Envio à BM&F BOVESPA/CVM
Informações Trimestrais – ITR
EVENTO
Envio à BOVESPA
Referentes ao 1º trimestre
Referentes ao 2º trimestre
Referentes ao 3º trimestre

DATA
31/05/2012

DATA
15/05/2012
14/08/2012
31/10/2012

Assembléia geral ordinária
EVENTO

DATA

1
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Realização da assembléia geral ordinária com 100% dos acionistas. Deliberações:
(i) Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, publicados no jornal “Diário
Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Empresas & Negócios”, edições do
dia 31 de março de 2012, nas páginas 07 até 19 e 13 até 18, respectivamente.; (ii)
Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2011, que totalizou o
montante de R$ 2.227.582,33 à conta de reserva de lucro; (iii) Aprovar a proposta
de alteração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e
(iv) Aprovar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho
de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores da Companhia, para
o período compreendido entre os dias 01 de maio de 2012 a 30 de abril de 2013,
no valor total de até R$ 5.127.500,00.

26/04/2012

Envio da ata da assembléia geral ordinária à BM&F Bovespa/CVM

26/04/2012

Assembléia geral extraordinária
EVENTO
Realização da assembléia geral extraordinária com 100% dos acionistas.
Deliberação: (I) Aprovação da abertura de uma Sociedade Anônima na
modalidade subsidiária integral, nos termos do art. 251, da Lei 6.404/76.
Envio da ata da assembléia geral extraordinária à BM&F Bovespa/CVM
Realização da assembléia geral extraordinária com 100% dos acionistas.
Deliberação: (I) Aprovação do encerramento da Filial Brotas de Macaúbas.
Envio da ata da assembléia geral extraordinária à BM&F Bovespa/CVM
Realização da assembléia geral extraordinária com 100% dos acionistas.
Deliberação: (i) Aprovação do aumento do Capital Social da Companhia; (ii)
alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia; (iii)
alteração da composição do Conselho Fiscal da Companhia; (iv) aprovação da
estrutura, composição e atribuições dos Comitês de Assessoramento da
Companhia; e (v) aprovação do novo Estatuto Social da Companhia.
Envio da ata da assembléia geral extraordinária à BM&F Bovespa/CVM
Realização da assembléia geral extraordinária com 100% dos acionistas.
Deliberação: (i) Alteração dos membros do Conselho de Administração; (ii)
Ratificação dos termos e condições da Emissão de Debêntures conforme
deliberado em Reunião do Conselho de Administração do dia 11 de outubro de
2012 e transcrito na Ata da Reunião do Conselho de Administração protocolada
na Junta Comercial do Estado de São Paulo no dia 11 de outubro de 2012 com o
protocolo de número 2.095.997/12-8; (iii) Ratificação dos termos da prestação de
garantias ao China Development Bank com relação às obrigações a serem
contraídas pela Energen - Energias Renováveis S.A. para a obtenção de mútuo no
valor de US$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de dólares norte
americanos).
Envio da ata da assembléia geral extraordinária à BM&F Bovespa/CVM
Realização da assembléia geral extraordinária com 100% dos acionistas.
Deliberação: (i) Alteração de membro do Conselho de Administração
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DATA
24/01/2012

07/03/2012
31/01/2012
07/03/2012
08/03/2012

08/03/2012
19/10/2012

19/10/2012
31/10/2012
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Envio da ata da assembléia geral extraordinária à BM&F Bovespa/CVM
Reuniões do Conselho de Administração já programadas
EVENTO
Realização de reunião do conselho de administração. Deliberações: (I) Aprovação da
interveniência anuência da Companhia, na qualidade de fiadora e principal pagadora de
operação de financiamento a ser obtido pela sua controlada ENERGEN – Energias
Renováveis. (II) Aprovação da Constituição da empresa São Roque Energética S.A..
Envio da ata da reunião do conselho de administração à BM&F Bovespa/CVM
Realização de reunião do conselho de administração. Deliberações: Alterações na
Diretoria da Companhia.
Envio da ata da reunião do conselho de administração à BM&F Bovespa/CVM
Realização de reunião do conselho de administração. Deliberações: (i) Aprovado por
unanimidade o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, o qual deverá ser submetido à
Assembléia Geral Ordinária da Companhia. O arquivamento na CVM e sua publicação
ocorrerão assim que a Companhia considerar as observações dos conselheiros ao
Relatório da Administração; (ii) Aprovado por unanimidade a destinação do lucro do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, que deverá ser retido em conta
patrimonial e investido na Companhia. A proposta deverá ser submetida à Assembléia
Geral Ordinária da Companhia; (iii) Aprovado por unanimidade que a Companhia possa
comparecer na qualidade de interveniente/fiadora no contrato nº 21/00786-1 a ser
firmado entre a subsidiária Goiás Transmissão S/A e o Banco do Brasil S/A em Contrato
de Financiamento, mediante repasse de recursos do BNDES, no valor de
R$98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais), nos termos da recomendação da
Diretoria do BNDES em reunião realizada no dia 06 de março de 2012, sob o nº DIR
180/2012 BNDES, que será arquivada na Sede da Companhia em atendimento ao que
estabelece no Estatuto Social, e também autoriza o penhor (e as obrigações decorrentes)
das ações de emissão da Goiás Transmissão S/A de sua titularidade e (iv) Aprovado por
unanimidade a contratação de empréstimo de curto prazo pela Companhia, na categoria
Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais),
junto ao Banco Pine. A contratação ocorrerá ainda no mês de março de 2012, por um
prazo de até 120 dias.
Envio do sumario das deliberações da reunião do conselho de administração à BM&F
Bovespa/CVM
Envio da ata da reunião do conselho de administração à BM&F Bovespa/CVM
Realização de reunião do conselho de administração. Deliberações: (i) Aprovada a
nomeação dos membros dos Comitês de Assessoramento da Desenvix.
Envio do sumario das deliberações da reunião do conselho de administração à BM&F
Bovespa/CVM
Envio da ata da reunião do conselho de administração à BM&F Bovespa/CVM
Realização de reunião do conselho de administração. Deliberações: (i) Aprovado o
aumento de participação societária, de 88,33% para 95%, na subsidiária Energen
Energias Renováveis S.A.; (ii) Aprovado o limite de R$30.000.000,00 (trinta milhões de
reais) para captação de curto prazo na categoria empréstimo ponte, para investimento nas
subsidiárias em implantação.
Envio do sumario das deliberações da reunião do conselho de administração à BM&F
Bovespa/CVM
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31/10/2012
DATA
26/01/2012

26/01/2012
08/03/2012
08/03/2012
26/03/2012

26/03/2012
04/04/2012
03/05/2012
03/05/2012
09/05/2012
19/09/2012

20/09/2012
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Realização de reunião do conselho de administração. Deliberações: (i) aprovada a
Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional, em Série Única da Companhia, nos
termos da Instrução da CVM nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada, no valor de
R$100.000.000,00, com prazo de vencimento de 48 meses, contados da data de emissão
e (ii) aprovada a prática todo e qualquer ato, pela Diretoria, necessário à formalização da
Emissão deliberada
Envio da ata da reunião do conselho de administração à BM&F Bovespa/CVM
Realização de reunião do conselho de administração. Deliberações: Aprovar (i) a
quantidade de debêntures a ser emitidas após a conclusão do procedimento de coleta de
intenções de investimento conduzido pelo Banco Fator S.A. (“Coordenador Líder”), nos
termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução
CVM 400” e “Procedimento de Bookbuilding”), considerando as Debêntures Adicionais
e Debêntures Suplementares (termos definidos abaixo), na qualidade de coordenador
líder da Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional, em série única, da Companhia
(“Oferta”); (ii) o spread (sobretaxa), que compõe a remuneração incidente sobre as
debêntures ofertadas, conforme definido em Procedimento de Bookbuilding; e (iii)
ratificar e autorizar os atos praticados ou a serem praticados pela Diretoria da
Companhia, no âmbito da Oferta.
Envio da ata da reunião do conselho de administração à BM&F Bovespa/CVM
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11/10/2012

11/10/2012
11/12/2012

11/12/2012

