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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018 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, 06 de agosto de 2018.

Proposta da Administração para a AGE de 09 de agosto de 2018

Índice

1. Relatórios disponibilizados aos Acionistas

3

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

3

2.1. Deliberar sobre (i) a migração da Companhia do segmento especial de listagem “Bovespa
Mais” da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) para o
segmento de listagem “Segmento Básico” da BM&FBOVESPA (“Migração”); e (ii) a celebração pela
Diretoria de todos os atos necessários para a efetivação da Migração, incluído o Formulário de
Migração de Segmento e demais documentos exigidos pela BM&FBOVESPA
2.2. Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social tendo em vista a Migração acima.

2

4
5

Proposta da Administração para a AGE de 09 de agosto de 2018

1. Relatórios disponibilizados aos Acionistas
A Statkraft 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.
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2. Informações sobre as matérias a serem examinadas e discutidas em Assembleia Geral
Extraordinária

2.1.

Migração da Companhia do segmento especial de listagem “Bovespa Mais” para o
segmento de listagem “Segmento Básico” da BM&FBOVESPA e a celebração pela
Diretoria de todos os atos necessários para efetivação da migração, incluído o
Formulário de Migração de Segmento e demais documentos exigidos pela
BM&FBOVESPA
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2.2.

Alteração e consolidação do Estatuto Social tendo em vista a Migração acima:

Em conexão com a migração de segmento de listagem para Bovespa Nível Básico, há necessidade de
alteração do Estatuto Social da Companhia para atender aos requerimentos de listagem.
As principais alterações são:
(a) exclusão das menções ao regulamento de listagem do segmento BOVESPA MAIS;
(b) previsão da possibilidade de emissão, a qualquer tempo, emitir ações preferenciais, sem direito a voto,
observando o limite de 50% do total de ações emitidas, de acordo com o disposto na Lei das SA. Uma vez
criadas, as ações preferenciais terão (i) prioridade no reembolso de capital, sem prêmio; e (ii) direito de
serem incluídas em oferta pública de Alienação de Controle da Companhia, nas condições previstas no
Artigo 33 e seguintes deste Estatuto, sendo-lhes assegurado o mesmo preço e as mesmas condições
ofertadas ao Acionista Controlador Alienante. Às ações preferenciais será assegurado dividendo igual ao
das ações ordinárias.
(c) atribuição de responsabilidade à Assembleia de Acionistas de deliberação sobre o cancelamento de
listagem da Companhia no Segmento Básico;
(d) adição de parágrafo a respeito do “Poder de Controle”, que significa o poder efetivamente utilizado de
dirigir as atividades sociais e orientador o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou
indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida. Há presunção relativa de
titularidade do controle em relação à pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja titular de ações que lhe
tenham assegurado; (ii) “Grupo de Acionistas”, o grupo de pessoas: (a) vinculadas por contratos ou acordos
de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou
sob controle comum; ou (b) entre as quais haja relação de controle; ou (c) sob controle comum; (iii)
“Acionista Controlador” o acionista o o grupo de acionistas em exercício do Poder de Controle; e (iv)
“Acionista Controlador Alienante”, o Acionista Controlador que promove a alienação de Controle da
Companhia.
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