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CNPJ/MF n° 00.622.416/0001-41
NIRE n° 35.300.143.949

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013 EM
ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO CVM Nº 481 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009
(ICVM 481/09) E INSTRUÇÃO CVM Nº 480 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2009
(CVM 480/09).

Florianópolis, 30 de janeiro de 2013

Proposta da Administração para a AGE de 08 de fevereiro de 2013
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1. Relatórios disponibilizados aos Acionistas
A Desenvix está enquadrada no §4º do art.133 da Lei nº 6.404/76, estando à totalidade dos
acionistas reunidos na Assembleia-geral, assim encontra-se "sanada a falta de publicação dos
anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo”, entretanto, mantendo a
obrigatoriedade da publicação da Proposta da Administração no sistema IPE, que deverá ocorrer
antes da realização da reunião da Assembleia Geral Extraordinária.

2. Informações sobre as matérias a serem examinadas e discutidas em Assembleia Geral
Extraordinária

2.1.

Proposta de eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal

Nosso acionista SN Power, indicará o Sr. Austin Laine Powell, para o cargo de membro efetivo do
Conselho de Administração da Desenvix, em substituição ao Sr. Tor Inge Stokke. O Sr. Austin
Laine Powell até a data dessa Assembleia Geral ocupava o cargo de membro suplente do
Conselho de Administração da Desenvix e para essa posição nosso acionista SN Power indicará o
Sr. Tor Inge Stokke.
Nosso acionista SN Power, indicará a Sra. Andrea Kogitzki para o cargo de membro efetivo do
Conselho Fiscal da Desenvix, em substituição ao Sr. Fernando de Lapuerta Montoya.
As informações dos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência, conforme instrução CVM Nº
480/2009, estão incluídas no anexo I dessa Proposta.
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- ANEXO I INFORMAÇÕES SOBRE A ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO INCLUÍDAS NOS ITENS
12.6 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, CONFORME INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009.
CANDIDATOS INDICADOS PELOS ACIONISTAS CONTROLADORES

12.6

Administradores e membros do conselho fiscal:

12.6.1 Membros da Diretoria
Não aplicável.
12.6.2 Membros do Conselho de Administração

a) Nome

b) Idade c) Profissão

d) CPF /
Passaporte

e) Cargo

f) Data
possível de
eleição

Austin Laine
Powell

56

Engenheiro

440.949.160

Conselheiro
efetivo

08.02.13

Tor Inge Stokke

57

Contador

25967127

Conselheiro
suplente

08.02.13

g) Data
possível
da posse

h) Prazo do
Mandato

Até a AGO de
2014
08.02.13
(aprovação
das contas de
2013)
Até a AGO de
2014
08.02.13
(aprovação
das contas de
2013)

i) Outros
j) Eleito
cargos
pelo
exercidos Controlador

Nenhum

Sim

Nenhum

Sim

12.6.3 Membros do Conselho Fiscal
a) Nome

Andrea Kogitzki

b) Idade c) Profissão

37

Contador

d) CPF /
Passaporte

874.911.509-00

e) Cargo

Conselheiro
efetivo

4

f) Data
possível de
eleição
08.02.13

g) Data
possível
da posse

h) Prazo do
Mandato

Até a AGO de
2013
08.02.13
(aprovação
das contas de
2012)

i) Outros
j) Eleito
cargos
pelo
exercidos Controlador

Nenhum

Sim

Proposta da Administração para a AGE de 08 de fevereiro de 2013
12.7
Membros dos comitês estatutários, comitês de auditoria, comitês de risco, comitês
financeiro e comitê de remuneração:
Não aplicável.
12.8
Com relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a) Currículos dos administradores e membros do conselho fiscal:
Sr. Austin Laine Powell - O Sr. Austin é Mestre e Bacharel em Administração de Empresas com
honras pela Universidade do Texas. Há três anos na SN Power, Laine Powell ocupa atualmente os
cargos de Gerente Geral para a SN Power Chile, supervisionando as atividades da empresa, e de
Gerente Geral da empresa Energia Tinguiririca, uma parceria entre a SN Power e a Pacific Hydro
no Chile. A Tinguiririca Energia é proprietária e opera duas UHEs (310 MW), no Vale Tinguiririca da
Região VI, no Chile. Antes de ingressar na SN Power, Powell trabalhou na Duke Energy
International 2002-2009, como Diretor de Operações para o Brasil, sendo também responsável por
seus ativos localizados na Argentina e na Bolívia. Destaca-se ainda sua atuação na Enron
Internacional, tendo ocupado várias posições ao longo de 08 anos de atividade.
Tor Inge Stokke - O Sr. Tor tem mestrado em negócios e finanças pela Universidade de Lund e
Especialização em Negócios pela Escola de Administração de Empresas e Economia da Noruega.
Atual CFO da SN Power, Tor possui mais de 15 anos de experiência nessa posição em grandes
empresas norueguesas e internacionais, incluindo ExClay International, Raufoss ASA e Posten
Norway BA. Também trabalhou como consultor e possui extensa experiência em estratégia e
desenvolvimento de negócios, incluindo fusões e aquisições e gestão da mudança de processos.
Na Companhia, atuou como membro suplente e efetivo do Conselho de Administração, tendo sido
sua eleição realizada em 08 de março de 2012 e em 19 de outubro de 2012.
Sra. Andrea Kogitzki - Graduada em Ciências Contábeis pela Fundação de Estudos Sociais do
Paraná (FESP-1998) e Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC-2001). Iniciou carreira profissional na área de Custos Industriais em 1992 e
posteriormente em Controladoria Empresarial, atuando nestas efetivamente em empresas
multinacionais. Em 2001, pela vasta experiência em Custos & Controladoria, bem como expertise
em controles de plantas industriais, foi convidada pelas Faculdades Santa Cruz de Curitiba à
compor quadro de professores universitários da instituição em diversas cadeiras do curso de
Ciências Contábeis (2001 à 2004). Intercâmbio internacional em Vancouver - Canadá em 2006.
Expatriada nos Estados Unidos em Grupo Finlandês no período de 2008 à 2012, atuando em
funções estratégicas do grupo diretamente vinculadas aos Estados Unidos da América, México e
Brasil, ocupando anteriormente à isso, a função de Gerente Administrativo Financeira do referido
grupo no Brasil. Atualmente, ocupa o cargo de Financial Controller na SN POWER Energia do
Brasil Ltda.

b) Condenações judiciais e administrativas
administradores e membros do conselho fiscal:
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Proposta da Administração para a AGE de 08 de fevereiro de 2013
Nossos Conselheiros e Diretores não sofreram qualquer condenação (i) criminal; (ii) em processos
administrativos sancionadores perante a CVM; e (iii) transitada em julgado, perante quaisquer
outros órgãos jurisdicionais administrativos e judiciais, suspendendo-os ou inabilitando-os para a
prática de atividades profissionais, comerciais ou atos de gestão e administração de sociedades.
12.9 Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre:
a) Administradores do emissor
Não aplicável.

b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não aplicável.

c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não aplicável.

d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas do emissor
Não aplicável.

12.10 Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviços ou controles
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:

a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não aplicável.

b) Controlador direto ou indireto do emissor
Não aplicável.
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c) Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada
ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável.
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