
 
 

CNPJ/MF n 00.622.416/0001-41 

NIRE n 4230004138-6 

 
Companhia Aberta 

 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2015 
 

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 12 (onze) dias do mês de maio de 2015, às 10:00 horas, 

por meio virtual. 
 
2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o 
disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas 
constantes do "Livro de Presença de Acionistas". 
 
3. Mesa: Aberta a presente Assembleia, os acionistas presentes elegeram o Sr. Jose Antunes 

Sobrinho como presidente da mesa, que convidou a mim, Samuel Saldanha para secretariá-lo, no 
que aceitei.  
 
4. Ordem do Dia:  
 

(i) Deliberar sobre proposta de aumento do capital social da Companhia; 
(ii) Aprovar a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, uma vez aprovado o 

aumento de seu capital social; e 
(iii) Encerramento de filial. 

 
5. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram 
as seguintes deliberações: 

5.1. Aprovar a proposta de aumento do capital social da Companhia dos atuais R$ 726.787.000,00 

(setecentos e vinte e seis milhões, setecentos e oitenta e sete mil reais) para R$ 762.786.997,47 
(setecentos e sessenta e dois milhões, setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e sete 
reais e quarenta e sete centavos) mediante a emissão de 6.118.955 (seis milhões, cento dezoito 
mil e novecentos e cinquenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal, pelo preço de emissão de R$ 5,88335712 (cinco reais e oitenta e oito milhões, trezentos e 
trinta e cinco mil, setecentos e doze décimos de milionésimos de centavos) por ação, fixado com 
base no valor do patrimônio líquido registrado nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 
setembro de 2014, nos termos do artigo 170, §1º, II da Lei das S.A., sendo o referido aumento no 
valor de R$ 35.999.997,47 (trinta e cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e 
noventa e sete reais e quarenta e sete centavos). Conforme consta do Boletim de Subscrição, que 
passa a fazer parte integrante da presente como seu Anexo I, as ações emitidas neste ato são 
subscritas nesta data, sendo pela (i) Statkraft Investimentos Ltda., sociedade limitada constituída e 
existente de acordo com as leis do Brasil, com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa 
Catarina, na Rua Tenente Silveira, nº 94 – 4º andar, Centro, CEP: 88010-300, inscrita perante o 
CNPJ/MF sob o nº 16.660.530.0001-04, neste ato representada nos termos dos seus atos 
constitutivos, o valor de R$ 29.270.837,16 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta mil, oitocentos 
e trinta e sete reais e dezesseis centavos) representando 4.975.193 (quatro milhões, novecentos e 
setenta e cinco mil e cento e noventa e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 



nominal; e (ii) FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais, um fundo fechado de previdência 
complementar, constituído como uma organização privada, sem fins lucrativos, organizado de 
acordo com as leis do Brasil, com sede na SCN, Quadra 02, Bloco A, 12o andar, Edifício Corporate 
Financial Center, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 70712-900, neste ato representado nos 
termos do seu estatuto social, o valor de R$ 6.729.160,31 (seis milhões, setecentos e vinte e nove 
mil, cento e sessenta reais e trinta e um centavos), representando 1.143.762 (um milhão, cento e 
quarenta e três mil e setecentos e sessenta e dois) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal.   
 
O acionista CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CEVIX, fundo de 
investimento em participações constituído sob forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 11.283.444/0001-06, neste ato representado por seu Administrador CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, instituição financeira constituída sob a forma de empresa pública, regendo-se pelo 
Estatuto aprovado pelo Decreto n.º 7.973, de 28 de março de 2013, com sede na Cidade Brasília, 
Distrito Federal, por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros, situada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.300, 11º andar, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, renunciou seu direito de preferência em favor dos 
subscritores acima mencionados. 
 
As novas ações terão os mesmos direitos das ações atualmente existentes e farão jus, em 
igualdade de condições, a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de 
capital que vierem a ser aprovados pela Companhia.  
 
5.2. Em vista ao aumento de capital social aprovado, o Art. 5º, Capítulo II – “Do Capital e das 
Ações” do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação: 
 

“CAPÍTULO II – Do Capital e Ações. Artigo 5º. “O capital social totalmente subscrito e 

integralizado é de R$ 762.786.997,47 (setecentos e sessenta e dois milhões, setecentos e oitenta e 

seis mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) dividido em 123.120.677 

(cento e vinte e três milhões, cento e vinte mil e seiscentos e setenta e sete) ações ordinárias, 

todas nominativas, escriturais e sem valor nomina” 

 
5.3.   Após esclarecimentos o Senhor Presidente explicou aos presentes a necessidade de 
encerrar a filial da sociedade, localizada na Cidade de Florianópolis, estado de SC, na Rua 
Tenente Silveira, nº 94, 9º andar, Ed. Schweidson, Centro, CEP: 88010-300, CNPJ: 
00.622.416/0003-03, Inscrição Municipal: 442062-4. A matéria ora tratada e aprovada encontra-se 
em perfeita consonância com os interesses e objetivos sociais da sociedade, ficando, portanto, 
afastada qualquer possibilidade de se vislumbrar, em seu Estatuto Social, qualquer oposição a 
aprovação da mesma. 
 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos acionistas, foi 
assinada por mim secretário, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente. 
 
Acionistas Presentes: Statkraft Investimentos Ltda. (Sr. Joakim Johnsen), Caixa Fundo de 

Investimento em Participações Cevix (Sr. Fernando Henrique Augusto) e FUNCEF – Fundação dos 
Economiários Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello). 
 

A presente é cópia fiel extraída do livro da sociedade. 
 

Florianópolis – SC, 12 de maio de 2015. 



 
Samuel Saldanha 

Secretário  



 

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

CNPJ/MF n 00.622.416/0001-41 

NIRE n 4230004138-6 
 

ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2015.  

 

 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS 

 

EMISSOR: DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (“Companhia Emissora”), uma sociedade 

anônima de capital aberto organizada de acordo com as leis do Brasil, com sede na Cidade de 

Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Rua Tenente Silveira, n.º 94, 9º andar, Florianópolis, 

CEP 88010-300, registrada no CNPJ/MF sob o n.º 00.622.416/0001-41, representada aqui de 

acordo com seu estatuto social. 

 

SUBSCRITORES:  

 

(a) Statkraft Investimentos Ltda., sociedade limitada constituída e existente de acordo com 

as leis do Brasil, com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua 

Tenente Silveira, nº 94 – 4º andar, Centro, CEP: 88010-300, inscrita perante o CNPJ/MF 

sob o nº 16.660.530.0001-04, neste ato representada nos termos dos seus atos 

constitutivos (“Statkraft”). 

 

(b) FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, um fundo fechado de previdência 

complementar, constituído como uma organização privada, sem fins lucrativos, organizado 

de acordo com as leis do Brasil, com sede na SCN, Quadra 02, Bloco A, 12o andar, Edifício 

Corporate Financial Center, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 70712-900, neste ato 

representado nos termos do seu estatuto social (“FUNCEF”). 

 

O acionista CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CEVIX, fundo de 



investimento em participações constituído sob forma de condomínio fechado, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 11.283.444/0001-06, neste ato representado por seu Administrador CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira constituída sob a forma de empresa pública, 

regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n.º 7.973, de 28 de março de 2013, com sede 

na Cidade Brasília, Distrito Federal, por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de 

Terceiros, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 

2.300, 11º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, renunciou seu direito de 

preferência em favor dos subscritores acima mencionados. 

 

DELIBERAÇÃO: Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de maio de 2015. 

 

SUBSCRIÇÃO: Subscrição de 6.118.955 (seis milhões, cento dezoito mil e novecentos e 

cinquenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, distribuídas 

entre os subscritores na seguinte proporção: (i) Statkraft: 4.975.193 (quatro milhões, 

novecentos e setenta e cinco mil e cento e noventa e três) ações ordinárias, nominativas, 

escriturais e sem valor nomina; e (ii) FUNCEF: 1.143.762 (um milhão, cento e quarenta e três 

mil e setecentos e sessenta e dois) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 

nominal. 

 

PREÇO DE EMISSÃO: O preço de emissão de cada ação ordinária é R$ 5,88335712 (cinco reais 

e oitenta e oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e doze décimos de 

milionésimos de centavos), fixado com base no valor do patrimônio líquido registrado nas 

Demonstrações Financeiras da Companhia de setembro de 2014, nos termos do artigo 170, 

§1º, II da Lei das S.A.  

 

PREÇO TOTAL DE SUBSCRIÇÃO: O preço total da Subscrição é R$ 35.999.997,47 (trinta e cinco 

milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e sete 

centavos) (“Preço Total de Subscrição”). 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento das ações ora subscritas será feito conforme 

descrito abaixo: 

Data Statkraft FUNCEF Total 

20.05.2015 R$29.270.837,16 R$ 6.729.160,31 R$ 35.999.997,47 

 



 

 

 

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:  

BANDO DO BRASIL S.A 

AGÊNCIA: 3064-3 

CONTA CORRENTE: 205725-5 

 

 FORMA DE PAGAMENTO: Em moeda corrente nacional. 

 

 

Florianópolis, 12 de maio de 2015 

 

________________________________ 

Jose Antunes Sobrinho  

Presidente 

 

________________________________ 

Samuel Saldanha 

Secretário 

 

________________________________ 

Statkraft Investimentos Ltda. 

 

________________________________ 

CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CEVIX 

 

________________________________ 

FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS 

 

________________________________ 

Desenvix Energias Renováveis S.A. 


